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ETIKA BISNIS 

Pendekatan & Prinsip Bisnis.  
Peran dan Manfaat Etika Bisnis 

 



APA ITU BISNIS? 

 Kata Bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris yaitu 
“business”, yang berasal dari kata dasar busy yang berarti 
sibuk. Atau dapat juga diartikan sebagai beragam  
“kegiatan”.  
 

 Pada abad ke-18, pemahaman kata bisnis diperluas  
menjadi sebagai “segala usaha dagang seseorang”.  
 

 Secara umum, kata bisnis juga diberi makna sebagai 
“rangkaian aktivitas komersial”.  
 

 Bisnis adalah kegiatan ekonomi atau ekonomi adalah 
kegiatan bisnis.  
 

 Bisnis adalah keuntungan (Bertens, 2003).  
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PRINSIP BISNIS 

 Prinsip dari suatu kegiatan bisnis adalah pertukaran.  
 Sedangkan segala sesuatu yang dipertukarkan tidak 

menjadi masalah, dapat berupa benda bernyawa 
atau tidak bernyawa.  

 Jadi, Pebisnis melakukan segala sesuatu terkait 
bisnis untuk meraih keuntungan.  

 Dan sebagai manusia, Pebisnis memiliki sifat yang 
tidak selalu puas, mencari kebebasan berinisiatif 
dalam menggagas bisnis dalam upaya profit 
(keuntungan) sehingga akan terus menerus 
berusaha untuk mencari keuntungan. 
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SYARAT KEBEBASAN BERBISNIS 

 Salahsatu prasyarat dari kebebasan bisnis atau berbisnis 
adalah rule of law; dimanapun, suatu negara harus 
diatur oleh hukum dan peraturan (Keith Charles Culver; 
edt; 1999) dan pebisnis sebagai bagian anggota 
masyarakat tentunya harus memahami dan mengikuti 
peraturan tersebut.  

 Aturan hukum memerlukan keberadaan pemahaman 
bersama dari komunitas tentang nilai-nilai dan norma 
etika.  

 Tanpa adanya konsep sosial tentang keadilan dan 
kebebasan berbisnis yang dipahami secara meluas maka 
negara atau sekelompok orang yang berkuasa dapat 
membahayakan hak-hak masyarakat luas atau bahkan 
menimbulkan pertentangan dan konflik antar kelompok.  

ANDRI HELMI M, SE., MM 



SIFAT BISNIS 

1. Paham UNITARIAN: nilai-nilai moral yang bersifat 
universal harus tercermin dalam praktik dunia 
bisnis;  
 

2. Paham SEPARATIS: lingkungan fungsional dalam 
bidang ekonomi dan politik relatif bersifat otonom 
dengan didasari oleh logika, prosedur dan aturan 
tersendiri yang terpisah dari aturan kehidupan 
pribadi di keluarga dan masyarakat;  
 

3. Paham INTEGRASI, kegiatan bisnis tidak semata 
memiliki logika pokok untuk memaksimalkan 
keuntungan, tetapi juga merupakan bagian 
masyarakat & diawasi oleh tuntunan moral 
masyarakat: Dan masyarakat memiliki cara 
mempengaruhi dunia bisnis melalui peraturan, 
hukum dan mekanisme pasar     

4. (Steiner dan Steiner, 2006).\ 
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Prinsip-prinsip Profesi Pebisnis 

1. Prinsip  otonomi.  

2. Prinsip kejujuran   

3. Prinsip keadilan 

4. Prinsip saling menguntungkan 
(mutual benefit principle). 

5. Integritas moral 

6. Tanggungjawab 
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 Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia 
untuk  mengambil keputusan & bertindak 
berdasar kesadaran sendiri tentang apa yang 
dianggap baik utk dilakukan. 

 Jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian 
kontrak 

 Jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan 
mutu dan harga yang sebanding 

 Jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu 
perusahaan 
 Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis 

yang mendasarkan bisnisnya pada tipu-menipu atau tindakan curang 
(entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya 
memang mereka suka tipu-menipu) 
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 Menuntut agar tiap orang diperlakukan sama, sesuai 
dengan aturan yang adil & sesuai dengan kriteria 
rasional objektif & dapat dipertanggungjawabkan  

 Menuntut agar tiap orang dalam kegiatan bisnis, 
dalam relasi eksternal atau internal perusahaan perlu 
diperlakukan sesuai dengan hak masing-masing.  

 Menuntut agar tidak boleh ada pihak yang 
dirugikan hak dan kepentingannya. 
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 Menuntut agar bisnis menguntungkan semua 
pihak.  

 

 Mengakomodasi hakikat &  tujuan bisnis.  

Anda ingin untung & saya pun ingin untung, bisnis 
dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan  

 

 Menuntut agar persaingan bisnis, yang kompetitif,  
melahirkan suatu win-win solution. 
Produsen ingin untung dan konsumen ingin mendapat  

barang dan jasa yang memuaskan (menguntungkan 
dalam bentuk harga & kualitas yang baik). 
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 Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan 
internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan 
agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga 
nama baik pimpinan, orang-orangnya maupun 
perusahaan. 
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1. Tanggungjawab mengandaikan bahwa suatu 
tindakan dilakukan dengan sadar & tahu.  

 Tanggungjawab seseorang hanya dpt 
dituntut kalau ia bertindak sadar & tahu 
tentang konsekuensi tindakannya  

2. Tanggungjawab mengandaikan kebebasan  

 Tanggungjawab hanya mungkin relevan  
dituntut dari seseorang, kalau tindakannya 
itu   dilakukan secara bebas.  

3. Tanggungjawab mensyaratkan bahwa 
 orang yang melakukan tindakan tertentu 
memang mau & bersedia melakukan tindakan 
itu  

4.       (Syarat ini  relevan dgn syarat 1&2)  
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MENGAPA PEBISNIS  
MELAKUKAN TINDAKAN BISNIS TAK BERETIKA  

1. Orang akan berbuat apa saja yang dirasakan paling leluasa 
untuk dilakukan: Ketika dihadapkan pada dilema etika 
berarti berhadapan dengan pilihan yang tidak selalu 
menyenangkan dihubungkan dengan prinsip atau praktik 
moralitas; Lalu apa yang akan dibuat dan dapatkah 
melakukan hal yang benar?  

2. Orang akan berbuat apa saja demi suatu kemenangan: 
Pada dasarnya, setiap manusia tidak suka jika “kalah” &  
“dikalahkan”.  
 Untuk Pebisnis, kemenangan adalah prestasi, 

kesuksesan, dan kemenangan adalah rupiah atau $$$$.  
 Mereka percaya bahwa mengikuti etika secara absolut 

(100%) akan membatasi peluang sukses dan meraih 
kemenangan dalam persaingan bisnis. Karena itu banyak 
Pebisnis (terpaksa) menghalalkan segala cara (suap, 
sogok, kolusi) dalam memenangkan suatu tender proyek.   
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membuat bisnis seperti medan perang.  
John Rodes menggambarkan mereka sebagai orang yang 
tidak alamiah, yang bahkan disamakan dengan monster 
yang sangat kejam dan tidak memiliki tanggungajwab 
sosial. Konsep Tanggungjawab Sosial (Social responsibility) 
& Etika Bisnis (Business Ethics) acapkali dianggap  serupa. 

3. Orang akan selalu merasionalisasikan pilihan-pilihan 
bertindak menurut paham relatif terutama ketika 
menghadapi situasi dimana makna “benar” dinafikan 
berbeda oleh pihak lain.  
 Dan ini terkait dengan iklim bisnis di suatu 

masyarakat atau negara. Jika praktik suap, korupsi 
masih menjadi “dewa” dalam menggoalkan suatu 
bisnis (proyek, tender, dll) maka secara tidak 
langsung akan mempengaruhi perilaku Pebisnis.  

 Disini akan berlaku prinsip take it or leave it. 
Repotnya masih lebih banyak orang yang bersedia 
memilih take it dengan mengorbankan prinsip moral 
dan etika. 
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 Gerakan tanggungjawab sosial adalah sebenarnya 
merupakan salahsatu  aspek dari keseluruhan Etika 
Bisnis.   

 
 Gerakan Tanggungjawab Sosial  secara prinsipal 

bangkit pada tahun 60-an yang meningkatkan 
kesadaran publik tentang peran bisnis dalam 
membantu membudayakan dan memelihara praktik 
etika bisnis di masyarakat dan khususnya dalam 
lingkungan alam.  

CIKAL BAKAL CSR 
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Prinsip-prinsip Etis Bisnis 

Dalam Berbisnis 

Perkembangan bisnis saat ini telah 

memasuki era globalisasi, dimana terjadi 

pergerakan komoditas, modal, dan juga 

manusia yang seolah tanpa batas 

menembus ke segala penjuru dunia.  

Modal paling utama dalam bisnis adalah 

nama dan   kepercayaan.  



Ukuran etika dan sopan santun dalam dunia 
bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha 
yang melanggar etika, mereka lebih banyak 
mendapat hukuman dari masyarakat, 
dibandingkan dari pemerintah.  

Karena pada dasarnya juga masyarakat bisnis 
itu punya jaringan tersendiri, yang sangat luas 
dan efektif, sehingga setiap pengusaha yang 
berbuat  curang atau tidak etis, maka namanya 
akan segera tersiar, hal itu  
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Terdapat beberapa alasan yang menjadikan 

etika bisnis menjadi penting  

1. Ada kelaziman masyarakat yang sudah maju 
untuk cenderung menuntut para pebisnisnya 
agar mampu bertindak etis, atau masyarakat 
pada umumnya mengharapkan kinerja etis 
yang tinggi. Suatu perusahaan yang memiliki 
kinerja etik yang tinggi akan mendapat 
dukungan dan pembenaran masyarakat.  
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2. Untuk menghindari kerugian kelompok 
kepentingan dalam masyarakat, seperti para 
pelanggan, perantara, pemasok dan pesaing.  

 

2. Untuk melindungi atmosfir berbisnis dari 
kemungkinan tumbuh suburnya perilaku 
tidak etis, baik dari karyawan (lingkungan 
internal) maupun dari para pesaing 
(Lingkungan eksternal). 
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4. Untuk melindungi masyarakat yang akan bekerja di sektor 
bisnis dari ancaman lingkungan kerja yang tidak adil, produk 
berbahaya, dan bahkan pemalsuan laporan keuangan dan 
juga memberikan kontribusi pada ketenangan, keamanan 
dan kenyamanan psikologis bagi para pebisnis yang 
konsisten sesuai dengan norma-norma yang berlaku.  

5. Umumnya orang menginginkan akan bertindak konsisten 
dengan pandangan hidupnya, menyangkut nilai-nilai 
kebaikan dan keburukan perilaku dirinya. Sesuatu yang 
dipaksakan dan bertentangan dengan nilai pribadinya, 
lazimnya akan melahirkan sumber konflik batin dan stress 
emosional yang besar.  
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Terjadinya krisis multi dimensional beberapa 
tahun terakhir menjadikan etika bisnis sebagai 
sorotan dan perhatian dari masyarakat dan para 
pengamat.  

Tuntutan masyarakat akan etika dan tolok ukur 
etika meningkat, hal ini disebabkan pula oleh 
pengungkapan dan publikasi. Kepedulian publik, 
regulasi pemerintah, kesadaran CEO akan etika 
dan profesionalisme bisnis meningkat.  
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Cassese menyebutkan beberapa  alasan perusahaan 

yang mempunyai orientasi laba menaruh perhatian 

pada etika bisnis:  

1. Tekanan dari konsumen 

2. Persaingan  

3. Perubahan nilai sosial  

4. Munculnya beberapa kasus yang 
menyebabkan ambruknya reputasi 
perusahaan atau individu akibat tindakan 
yang tidak etis.  
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Jauhnya sentuhan etika atas bisnis disebabkan 
oleh terlalu terfokusnya perhatian, tanggung 
jawab dan kewajiban para pelaku bisnis dan 
manajer untuk memperoleh keuntungan 
sebesar-besarnya. 

Usaha untuk meraih keuntungan telah 
menenggelamkan dan mengubur kesadaran 
moral para pelaku bisnis untuk berbisnis secara 
baik dan etis, terlepas dari kenyataan bahwa 
masih banyak juga pelaku bisnis yang tetap 
punya kepekaan terhadap kesadaran moral.  
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Prinsip dalam Berbisnis  

Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai 
dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari 
kehidupan keseharian kita.  

Namun prinsip-prinsip yang  berlaku dalam 
bisnis sesungguhnya adalah  penerapan dari 
prinsip etika pada umunya.  

Prinsip itu pada umunya berupa (Keraf, 1994) : 
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Prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom 
sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi 
kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar 
dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma 
dan nilai moral yang ada, namun juga 
melakukan sesuatu karena tahu dan sadar 
bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah 
dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak.  
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Prisnip kejujuran, bisnis tidak akan bertahan 
lama jika tidak ada keujuran, karena kejujuran 
merupakan modal utama untuk memperoleh 
kepercayaan  dari mitra bisnisnya, baik berupa 
kepercayaan komersial, material, maupun moril. 
Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan 
kebenaran.  
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Terdapat tiga lingkup bisnis yang berkaitan 

dengan kejujuran :  

a. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-
syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis 
disini secara a proiri saling percaya satu sama 
lain, bahwa masing-masing pihak jujur 
melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu 
pihak  melanggar, maka tidak mungkin lagi 
pihak yang dicuranginya mau bekerja sama 
lagi, dan pihak pengusaha lainnya akan tahu 
dan tentunya malas berbisnis dengan pihak 
yang bertindak curang tersebut.  
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b. Kejujuran relevan dengan penawaran barang 
dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. 
Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok 
dalam berbisnis. Karena jika ada konsumen 
yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut 
akan menyebar yang menyebabkan 
konsumen tersebut beralih ke produk lain.  
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c. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja 
intern dalam suatu perusahaan yaitu antara 
pemberi kerja dan pekerja, dan berkait 
dengan kepercayaan. Perusahaan akan 
hancur jika kejujuran karyawan ataupun 
atasannya tidak terjaga.  
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HISTORI  ETIKA BISNIS 

 Secara histori, perhatian dalam “business ethics” 
meningkat  dramatis selama tahun 1980 dan 1990an, baik 
di   kalangan korporasi maupun akdemisis; 

  Sebagai contoh: 
  Dewasa ini websites dari berbagai korporasi besar 

menekankan  pada komitmen mereka untuk 
mempromosikan nilai-nilai bukan ekonomi dengan 
ragam judul (ethics codes, social responsibility 
charters).  

 Dalam beberapa kasus, korporasi mendefinisi ulang 
nilai-nilai pokok mereka dalam mempertimbangkan 
etika bisnis (e.g. BP's "beyonpetroleum"environmental 
tilt). 
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ETIKA BISNIS 
(Terdiri dari 2 kata: Etika & Bisnis) 

 Etika sebagai ujud kesepakatan dan atau 
kesepahaman umum mengenai cara bertingkah- 
laku untuk mengatur relasi sosial antar-orang atau 
antara individu dan masyarakat atau antar-
masyarakat adalah dimaksudkan untuk mencapai 
relasi yang saling menguntungkan atau yang tidak 
saling merugikan. 

 Ujud konkrit suatu etika  boleh jadi tidak tertulis 
atau tertulis.  

 Perujudan etika yang tidak tertulis biasanya 
berlangsung melalui proses pewarisan (sosialisasi) 
dari generasi ke generasi.  
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PENGERTIAN ETIKA BISNIS 

Business ethics dapat merupakan suatu disiplin yang 
normatif  dan  deskriptif.  
• Sebagai suatu korporasi praktis dan suatu karir/bidang 

spesifik, maka di lapangan sifatnya adalah normatif  
• Di dunia akademi pendekatan deskripitif juga digunakan 

Business ethics is a form of the art of applied ethics that 
examines ethical rules and principles within a commercial 
context, the various moral or ethical problems that can 
arise in a business setting, and any special duties or 
obligations that apply to persons who are engaged in 
commerce.  

Rank dan kuantiti isu-sisu bisnis yang bersifat etika 
merefleksikan derajad dimana bisnis adalah ditempatkan 
sebagai sesuatu yang memiliki kemungkinan dengan nilai-
nilai sosial non-ekonomi. 
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PRAKTIK PENERAPAN ETIKA BISNIS 

Praktik penerapan etika bisnis yang paling sering dijumpai 
masih terbatas pada penyediaan buku saku kode etik 
(code of conduct) perusahaan (pra-penerapan).  

Buku kode etik perusahaan biasanya mengkodifikasi nilai-
nilai etika bisnis & budaya perusahaan (corporate culture) 
dalam suatu bentuk rumusan tata-tindak tertulis mengenai 
segala sesuatu yang dapat & tidak dapat dilakukan oleh 
menejemen & karyawan perusahaan bersangkutan >>> 
etika dapat ditafsirkan sebagai bagian dari Code of Conduct 
dari suatu entitas usaha (Kwik Kian Gie, 2003).  
 
Dalam Code of Conduct inilah tercantum nilai-nilai etika 
berusaha sebagai salahsatu pelaksanaan kaidah-kaidah 
Good Governance >>> Code of Conduct itu harus disusun 
berdasar prinsip-prinsip etika bisnis yang tepat, benar 
dengan memperhatikan prinsip berkeadilan (fairness) dan 
tidak semata-mata mencari keuntungan usaha.  
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 Pada era ekonomi klasik dan juga 
di era ekonomi  modern, 
persoalan  etika bisnis dalam 
dunia ekonomi tetap merupakan 
perdebatan panjang yang bersifat 
dikotomis. 
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Kesulitan Melakukan Tindakan Bisnis yang Etis dan 
sesuai Hukum 

Status 
Hukum 

Etis Tidak Jelas Tidak Etis 

Menurut 
hukum 

Tindakan Etis 
dan legal 

Keetisan tindakan 
tidak jelas tapi 
legal 

Legal walau 
tindakan tak 
etis 

Tidak Jelas Tindakan Etis 
yang tak jelas 
etisnya 

Keetisan tindakan 
dan aspek legal 
yang tak jelas 

Tidak jelas 
menentang 
hukum walau 
tak etis 

Melanggar 
Hukum 

Tindakan Etis 
tapi tak legal 

Keetisan tindakan 
tak jelas dan tak 
legal 

Tindakan tak 
etis dan tak 
legal 
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Standar moral yang dikenakan atas orang per orang 
dianggap menghalangi kebebasan individu (Lukes, 1973). 
Menurut paham sosialis,  kebebasan dianggap sebagai 
pemerataan pembagian kekuasaan dan tentunya juga 
kebebasan. Istilahnya, kebebasan tanpa kesetaraan adalah 
serupa dengan penjajahan oleh mereka yang berkuasa. 

Seorang manusia akan menyelaraskan segala tindak-
tanduk dan tingkahlaku menurut etika yang berlaku di 
lingkup dia bertempat tinggal dan atau bekerja.  

Tidak ada satupun manusia yang dapat hidup sebebas-
bebasnya karena manusia hidup dalam suatu konstelasi 
tingkahlaku standar, religi, norma, nilai moralitas, dan  
hukum yang mengatur bagaimana seseorang harus 
bertindak dan mengendalikan semangat  kebebasan 
(freedom) serta tunduk terhadap etika yang disepakati 
secara luas. 

APA PERAN & MANFAAT ETIKA (1) 
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APA PERAN & MANFAAT ETIKA (2) 

 Etika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia 
karena seseorang tidak mungkin hidup sendiri dan 
menetapkan mana yang benar dan tidak benar, mana 
yang baik dan tidak baik menurut kata hati sendiri.  

 Sebagai bagian dari suatu keluarga dan masyarakat 
maka seseorang akan tunduk pada aturan, nilai dan 
norma yang telah disepakati oleh keluarga dan 
masyarakat dimana dia bertempat tinggal.  

 Dan kesepakatan ini akan berlangsung lama dan 
menjadi komitmen bersama untuk ditindaklanjuti dalam 
ujud tingkahlaku, tindak-tanduk dan cara bergaul 
sesama manusia, di lingkup keluarga dan di masyarakat, 
yang diwariskan dari generasi ke generasi.  

 Dengan kata lain, etika mencakup segala aspek tindakan 
kehidupan manusia, baik yang bersifat deskriftif maupun 
normatif.  
 

ANDRI HELMI M, SE., MM 



PERAN & MANFAAT ETIKA (3) 

 Peran dan kemanfaatan etika dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat  menjadi sangat penting dalam mengatur 
kehidupan sesorang, keluarga, masyarakat & bahkan suatu 
negara dimana orang, keluarga, dan masyarakat berada di 
dalamnya.  

 Mengapa demikian?  
 Karena dalam suatu negara, walau sudah ada hukum yang 

mengatur tentang baik-buruk, salah-benar tindakan yang 
dilakukan oleh warganya, ternyata etika tetap diperlukan.  

 Pertanyaannya adalah mengapa?  
 Alasannya adalah karena norma hukum (1) tidak selalu 

dapat menjangkau wilayah abu-abu, yang dapat dilihat 
hanyalah wilayah hitam-putih (2) tidak selalu cepat-tanggap 
terhadap perubahan zaman, sehingga sering terdapat 
kesenjangan  hukum yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan orang perseorangan atau kelompok tertentu 
dan sebaliknya merugikan pihak lain, (3) sering tidak mampu 
mendeteksi dampak di kemudian hari dilihat dari  moral-etis.  
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PERAN & MANFAAT ETIKA (4) 

 Etika  pada dasarnya mengajak orang untuk bersikap 
kritis dan rasional di dalam melakukan suatu keputusan 
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan 
sehingga tidak bertentangan dengan nilai dan norma 
yang berlaku tetapi juga tidak mengorbankan 
kepentingan orang per orang dalam tatanan masyarakat 
luas. Dengan demikian ketenangan dan harmonisasi di 
dalam suatu keluarga, masyarakat dan negara juga akan 
terjaga (Hubeis, 2008).  

 Paham kebenaran dan kebaikan suatu etika sering 
berbentrokan dengan paham kebebasan yang dalam 
konteks global acap disebut paham individualisme dan 
liberalisme atau paham separatisme atau paham 
........isme. .  
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 Etika deskriptif adalah bentuk etika yang berusaha 
menganalisis  secara kritis, logis dan rasional mengenai  
sikap & prilaku manusia serta apa yang ingin dicapai oleh 
seseorang  sebagai sesuatu yang bernilai dalam hidup dan 
kehidupannya;  

 Etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar pengambilan 
keputusan tentang bentuk perilaku (kognisi, afeksi dan 
aksi) yang akan dipilih oleh seseorang untuk dijadikan 
acuan hidupnya. 

ETIKA DESKRIPTIF & NORMATIF 

 Etika normatif adalah bentuk etika yang berusaha 
merumuskan pola perilaku normatif atau ideal yang 
seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh seseorang 
sehingga hidup dan kehidupannya mempunyai arti yang 
bermakna:  
 Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma 

sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan 
diputuskan. 
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Prinsip-Prinsip Etika  

1. Prinsip tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya 

   terhadap dampak pekerjaab terhadap 

orang lain 

2. Prinsip keadilan, tidak merugikan; 

membedakan orang lain. 
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Prinsip-Prinsip Etika Profesi 

3. Prinsip Otonomi. 

    Kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan 

profesinya, tetapi dibatasi tanggungjawab dan 

komitmen profesional dan  tidak mengganggu 

kepentingan umum. 

4. Prinsip integritas moral yang tinggi. 

    Komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. 

ANDRI HELMI M, SE., MM 



Prinsip Umum Etika Bisnis 

Prinsip etika bisnis sangat 

dipengaruhi sistem nilai dalam 

masyarakat,  

 

Secara umum dalam bisnis 

sesungguhnya penerapan prinsip 

etika pada umumnya. 
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Prinsip Umum Etika Bisnis 

1. Prinsip Otonomi bahwa 

seseorang dituntut memiliki sikap 

dan kemampuan untuk 

mengambil keputusan  
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Prinsip Umum Etika Bisnis 

2. Dalam bertindak berdasarkan 

kesadarannya tentang    apa yang 

dianggapnya baik;   

3. Mengetahui akan tindakannya,  
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Prinsip Umum Etika Bisnis 

2. Bebas dalam melakukan   

tindakannya, dan  

3. Bertanggungjawab atas 

tindakannya. 
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Prinsip Umum Etika Bisnis 

2. Prinsip menjunjung kejujuran, kunci  

     keberhasilan dalam bisnis 

     Kejujuran relevan dengan memenuhi 

   syarat-syarat perjanjian 

     Relevan dengan penawaran barang &  

     jasa, dengan mutu dan harga  
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Prinsip Umum Etika Bisnis 

3. Prinsip Keadilan, agar setiap org 
diperlakukan secara sama sesuai dg 
aturan yg adil, rasional objektif dan dpt 
dipertanggungjawabkan. 

4. Prinsip Saling Menguntungkan (mutual 
benefit principle) 

5. Prinsip Integritas Moral, tuntutan menjaga 
nama baiknya/perusahaannya. 
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Individu sebagai diffusion Etika Bisnis 

1. Individu yang telah menyerap/mengerti etika 

bisnis, yang diperoleh melalui proses belajar 

(individual learning),  

2. Individu memiliki : 

   kemampuan  

   kesadaran etis,  

   berfikir secara etis,  

   bertindak secara etis,  

            kepemimpinan secara etis. 
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Individu sebagai diffusion Etika Bisnis 

2   Individu yang memiliki kharisma. 

 

3.  Individu yang memiliki kekuasaan, 

sepanjang menggunakan kekuasaan 

secara etis. 
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Sejarah dan Budaya dalam Etika Bisnis 

 Kebudayaan Yunani Kuno, Warga Negara yang 
bebas seharusnya mencurahkan perhatiannya 
pada kesenian dan ilmu pengetahuan (filsapat). 

  

 Perdagangan sebaiknya diserahkan pada orang 
asing dan pendatang.  

 

 Menurut Plato (427-347 SM) Negara yang ideal 
adalah negara agraris yang sedapat mungkin 
berdikari, sehingga perdagangan hampir tidak 
perlu.  
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Sejarah dan Budaya dalam Etika Bisnis 

 Aristoteles (384-322 SM) ia menilai 
sebagai tidak etis setiap kegiatan 
menambah kekayaan. 

  

 Karena bisnis selalu mengandung 
unsur mencari keuntungan. Hermes 
dihormati sebagai dewa pelindung 
pedagang maupun pencuri  
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Sejarah dan Budaya dalam Etika Bisnis 

 Agrama Kristen, “Jangan kamu menjadi 

hamba uang dan cukupkanlah dirimu 

dengan apa yang ada padamu (Ibr. 

13:15).  

 Pada zaman kuno dan abad pertengahan 

profesi pedagang sering dinilai kurang 

pantas, dan karenanya urusan itu 

diserahkan pada orang Yahudi.  
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Sejarah dan Budaya dalam Etika Bisnis 

 Agustinus (354-340 M) mengatakan, 

seorang pedagang barang-kali bisa 

berkelakuan tanpa dosa, tapi tidak 

mungkin dia berkenan di hati Tuhan. 

 Timbul sikap positif kaum Protestan, 

memperoleh untung karena berdagang 

sebagai pertanda berkat Tuhan atas kerja 

keras orang beriman. 
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Sejarah dan Budaya dalam Etika Bisnis 

 * The Merchant of Venice, Karya 

William Shakespiare, figur Shylock 

(orang Yahudi)  

   Yang mewakili type saudagar yang 

tidak segan-segan memeras orang 

lain. 
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 sejarah dan budaya.. 

 Agama Islam. Memandang Binsis lebih 

realistis. Dalam Surah Al Baqarah 275: “ 

ALLAH telah menghalalkan perdagangan 

dan melarang Riba”.  

 Dalam bahasa Arab Riba: tambahan uang 

tidak wajar atas utang yang dipakai untuk 

konsumsi .   
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 Sejarah dan budaya.. 

 Moch. Hatta.  

 Membedakan antara riba dan rente,  

riba dilarang karena menyengsarakan 

orang,  

 Rente adalah imbalan untuk pinjaman 

yang digunakan usaha produktif 

(businesslike). 
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 Sejarah dan Budaya 

 Kebudayaan Jawa. Contoh: Masy 

Pare/Mojokuto(1950) dari C. Geertz.  

   Struktur sosial ada 4 gol: 

  1. Priyayi,  

  2. Para pedagang pribumi,  

  3. Orang kecil sebagai buruh tani/tukang   

  4. Orang Cina.. 
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 Sejarah dan Budaya 

 Priyayi  berkerja di bidang pemerintahan, 

sedikit pegang fungsi pabrik2 kecil.  

 Golongan ini membentuk elit politik dan 

kultural yang  menjauhkan diri 

perdagangan.  
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 Sejarah dan Budaya 

 Golongan pedagang pribumi, 

muslim/ada berdarah Arab (sodagar) 

bersama orang Cina menjamin 

perputaran ekonomi 
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 Sejarah dan Budaya 

 Religion of Java karya Clifford 
Geertz,  
 bagaimana memiliki kekayaan, dan 

terutama memiliki kekayaan secara 
mendadak ? Bantuan Tuyul ?  
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 Dengan ciri perilaku:  
 kaya mendadak,  

 kikir,  

 pakain buruk,  

 mandi dikali,  

 tidak makan nasi tapi ubi/jagung, dan  

 mereka berperilaku agak menyimpang dari priyayi,  

    - bicara keras2,  

    - agresif,  

    - kurang beradat,  

    - pakaian kedodoran,  

    - kurang bersifat jawa,  

    - spontan mengatakan apa adanya.   
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 Dalam tradisi kebudayaan jawa kekayaan 

ternyata dicurigakan.  

 Padangan ini tidak kondusif untuk 

memajukan semangat kewirausahaan. 
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 Sejarah dan Budaya 

 Sikap modern  

     Pencarian untung menjadi motif utama bagi 
bisnis, dengan sendirinya bahwa bisnis 
mengejar kepentingan diri sendiri dan 
disamakan dengan egoisme sebagai sikap tidak 
baik dari sudut moral. Hal ini bertentangan 
dengan altruisme adalah sifat watak yang 
memperhatikan dan mengutamakan 
kepentingan orang lain. Bagaimana mencari 
jalan tengah? Sehingga bisnis menjadi bukan 
pekerjaan kotor ?--- etika 
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