
Apa yang Dimaksud Dengan Etika Profesi? 

 

Etika profesi memberi aturan bagaimana mereka menggunakan 

pengetahuannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka yang 

memiliki rofesi mengakui mengguakan pengetahuan keahlian, keterampilan dan 

mengetahui bagaimana memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat. 

 

ETIKA 

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, 

yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan 

erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” 

dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara 

hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan 

menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama 

pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau 

moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk 

pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1988), etika 

dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut. 

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak); 

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan/ masyarakat. 

 Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan 

dalam setiap tingkah laku manusia termasuk kegiatan di bidang keilmuan.  

Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan 

atau adat. 



Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as 

the performance index or reference for our control system” 

 Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena 

segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok 

sosial (profesi) itu sendiri 

 Perkataan etika itu identik dengan perkataan moral, karena moral menyangkut 

akhlak manusia. Misalnya, perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-

nilai moral dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-

nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat. 

 

FUNGSI ETIKA 

Menurut Bertens, (1994) 

1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang 

menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam 

mengatur perilakunya. 

2. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah 

kode etik; 

3. Etika mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika 

disini sama artinya dengan filsafat moral. 

 

MACAM-MACAM ETIKA 

 ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis 

dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia 

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika Deskriptif memberikan 

fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap 

yang mau diambil. 

 ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola 

prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-



hari. Etika Normatif juga memberi penilaian sekaligus memberi norma 

sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. 

Dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, etika sama artinya dengan filsafat moral. 

Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. 

Di samping itu, etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia 

dalam mengambil keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan 

penggunaan akal budi individual dengan objektivitas hukum menentukan kebenaran 

atau kesalahan dari perilaku terhadap orang lain. 

 Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus.  

Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan Etika khusus 

menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia.  

Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia 

terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia 

sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan skema tentang etika 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika secara umum dibagi menjadi dua : 

 ETIKA UMUM, mengajarkan tentang kondisi-kondisi & dasar-dasar 

bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia 

bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi 

pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik 
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atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan 

ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori 

etika. 

 ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam 

bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana seseorang 

bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang 

dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud  

Bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan 

terhadap sesama. 

 

ETIKA KHUSUS DIBAGI MENJADI DUA : 

 Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap 

dirinya sendiri. 

 Etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban, serta pola perilaku manusia 

sebagai anggota bermasyarakat. 

ETIKA SOSIAL MELIPUTI BANYAK BIDANG ANTARA LAIN : 

 Sikap terhadap sesama 

 Etika keluarga 

 Etika profesi 

 Etika politik 

 Etika lingkungan 

 Etika idiologi 

Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa ETIKA PROFESI merupakan 

bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. 

PENILAIAN ETIKA 

 Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik 

atau jahat, susila atau tidak susila. 



 Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau 

telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi 

tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya 

pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; 

dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar 

berupa perbuatan nyata. 

 

PROFESI 

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau 

keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan 

pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua 

pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para 

pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang 

disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan 

suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk 

itu. 

Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh 

masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, 

namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki 

mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan 

kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang 

harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa 

pekerjaan dan profesi adalah sama. 

 

PENGERTIAN PROFESI 

- Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus 

dalam bidang pekerjaannya. 



- Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi 

oleh pendidikan dan keahlian, yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja 

purna waktu. 

- Dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya. 

Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr. untuk dapat disebut sebagai profesi, 

maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa: 

1. Ciri-ciri pengetahuan (intellectual character); 

2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain; 

3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial; 

4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi 

tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode 

etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi 

yang bersangkutan; 

5. Ditentukan adanya standard kualifikasi profesi. 

Pendapat Frans Magnis Suseno 

Menurut Frans Magnis Suseno (1991 : 70), profesi itu harus dibedakan dalam 

dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya, 

paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: 

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan 

2. Hormat terhadap hak-hak orang lain. 

 Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya 

maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya 

dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar 

dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya 

menghormati hak orang lain. 

 

 

 

 



PROFESI BERBUDI LUHUR 

Dalam profesi yang luhur (officium nobile), motivasi utamanya bukan untuk 

memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat 

dua prinsip yang penting, yaitu : 

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan 

2. Mengabdi pada tuntutan luhur profesi. 

 Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang 

tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah: 

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan 

profesi; 

2. Sadar akan kewajibannya; 

3. Memiliki idealisme yang tinggi. 

 

PENGERTIAN PROFESIONAL 

Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu. 

1. Memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. 

2. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. 

3. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat 

dalam suatu kegiatan tertentu sesuai keahliannya. 

4. Memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan dan memiliki 

dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu untuk 

menunjang keahliannya. 

5. Memahami kaidah dan standard moral profesi serta etika profesi dalam bidang 

pekerjaannya. 

6. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana 

profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan 

masyarakat. 

7. Ada ijin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya.  

8. Terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya. 



Seorang Profesional Dituntut Memiliki : 

1. Pengetahuan; 

2. Penerapan keahlian; 

3. Tanggung jawab sosial; 

4. Pengendalian diri; 

5. Etika bermasyarakat sesuai profesinya. 

 

ETIKA PROFESI 

Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah 

sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap 

masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka 

melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah 

sistem norma, nilai dan aturan professsional tertulis yang secara tegas menyatakan 

apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. 

Pengertian Kode etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan 

professsional tertulis yang dengan secara tegas menyatakan apa yang benar serta baik, 

dan juga apa yang tidak benar serta tidak baik bagi professional. Kode etik 

menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan 

dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan 

jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan 

melindungi perbuatan yang tidak professional.  

 

Fungsi Kode Etik Profesi 

Mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis? Sumaryono (1995) 

mengemukakan 3 alasannya yaitu : 

1. Sebagai sarana kontrol social 

2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain 

3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik 

 



Kelemahan Kode Etik Profesi 

1. Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang 

terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari 

kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada 

kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi 

tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. 

2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi 

dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan 

kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada 

profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik 

profesinya. 

 

Prinsip Baru Didalam Etika Profesi 

1. Prinsip Standar Teknis, profesi dilakukan sesuai keahlian 

2. Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, 

kompetensi dan ketekunan 

3. Prinsip Tanggungjawab, profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 

professional 

4. Prinsip Kepentingan Publik, menghormati kepentingan public 

5. Prinsip Integritas, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab professional 

6. Prinsip Objektivitas, menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban 

7. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi 

8. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi 

 

Etika Profesi di Bidang Teknik Mesin 

    Etika dalam bidang Teknik Mesin yaitu merupakan suatu prinsip-prinsip atau 

aturan prilaku di dalam bidang Teknik Mesin yang bertujuan untuk mencapai nilai 

dan norma moral yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Profesi dalam bidang 

teknik Mesin dapat diartikan sebagai pekerjaan , namun tidak semua pekerjaan adalah 



profesi. Sebuah profesi akan dapat dipercaya dunia industri ketika  kesadaran diri kita 

yang kuat menjunjung tinggi nilai etika profesi kita di dunia industri maupun di 

sekitar kita. Jadi dapat di katakan  etika profesi yaitu batasan-batasan untuk mengatur 

atau membimbing prilaku kita sebagai manusia secara normatif. Kita harus 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena 

semuanya itu sangat berpengaruh bagi kita sebagai mahasiswa teknik mesin yang 

seharusnya mempunyai etika yang bermoral baik. 

     Sebagai insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang professional 

dibidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi diperlukan sarana 

untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik 

profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut. 

Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip 

profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, 

pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang 

tidak boleh dilakukan. 

       Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi 

yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu 

pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu 

profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan 

kerja (kalanggan sosial). Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar 

organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut 

dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan 

yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau 

perusahaan. 

     Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai 

seorang insinyur yang disebut kode etik insinyur Indonesia dalam “catur karsa sapta 

dharma insinyur Indonesia. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar 

yaitu : 

 



1. Mengutamakan keluhuran budi. 

2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan 

kesejahteraan umat manusia. 

3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional 

keinsinyuran. 

     Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) sendiri secara 

spesifik memberikan persyaratan akreditasi yang menyatakan bahwa setiap 

mahasiswa teknik (engineering) harus mengerti betul karakteristik etika profesi 

keinsinyuran dan penerapannya. Dengan persyaratan ini, ABET menghendaki setiap 

mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi dan 

permasalahan yang timbul diseputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya, 

sebelum mereka nantinya terlanjur melakukan kesalahan ataupun melanggar etika 

profesi-nya. Langkah ini akan menempatkan etika profesi sebagai “preventive ethics” 

yang akan menghindarkan segala macam tindakan yang memiliki resiko dan 

konsekuensi yang serius dari penerapan keahlian profesional. 

 

Peran Etika Dalam Perkembangan IPTEK 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlangsung sangat cepat. 

Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan taraf hidup manusia untuk menjadi manusi secara utuh. Maka tidak 

cukup dengan mengandalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, manusia juga harus 

menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi dan kehidupan. 

Para pakar ilmu kognitif telah menemukan bahwa teknologi mengambil alih fungsi 

mental manusia, pada saat yang sama terjadi kerugian yang diakibatkan oleh 

hilangnya fungsi tersebut dari kerja mental manusia. Perubahan yang terjadi pada 

cara berfikir manusia sebagai akibat perkembangan teknologi sedikit banyak 



berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan 

norma dalam kehidupannya. 

Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana 

mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh 

masyarakat. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik 

mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi 

tuntutan pekerjaannya. 

 

Yang Akan Terjadi Apabila Kode Etik Profesi Tidak Ada 

Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. 

Dengan telah adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-

pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak 

ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi 

penyalahgunaan profesi. 

 

KESIMPULAN 

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan 

berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi 

setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan 

pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. 

Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak 

adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif 

kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain, 

karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan 

profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan 

barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu 

sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi 

dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION 

(pengaturan diri) dari profesi. 



Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih 

niatnya untuk mewujudkan nilai nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak 

akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan 

cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya 

dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan 

tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil 

dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. 
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