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Isi d ngjawab Penerbit.

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga
penyusunan Buku Ajar ini bisa terselesaikan.
Buku ini disusun sebagai materi pendukung dari
buku-buku Etika Bisnis dan Profesi yang sudah ada, Buku
Ajar ini ditujukan bagi mahasiswa, agar memiliki
pemahaman tentang kegiatan bisnis, yang mencakup
seluruh

aspek

yang

berkaitan

dengan

individu,

perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam
suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan
perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun
hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra
kerja, pemegang saham, masyarakat., dimana setelah
membaca dan mempelajari buku ini mahasiswa dapat
mengetahui cara menjalankan bisnis agar senantiasa
aman, sesuai kaidahnya dan sesuai dengan etika yang
ada.
Untuk mencapai tujuan di atas, materi berisi
pengertian dan teori etika, perilaku etika bisnis, etichal
governance, pendekatan dalam pengambilan keputusan,
diskriminasi pekerjaan dll. Semoga buku ajar ini sebagai
bahan acuan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan
pengembanagan bahan ajar.

Etika Bisnis Dan Profesi

v

Penyusuanan

buku

ajar

ini

masih

banyak

kekurangan, karena keterbatasan waktu. Segala kritik
dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk
penyempurnaan modul ini. Akhir kata semoga modul ini
bermanfaat bagi pembaca.

Subang, Juni 2021
Penulis
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PENGERTIAN DAN TEORI ETIKA
1.1 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis
Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi begitu
cepat telah mengeser paradigma bisnis yang berorientasi
laba menjadi berorientasi pada bisnis yang bertanggung
jawab. Maka konsumen memberikan penilaian pada
produsen yang menjalankan etika bisnis yang kemudian
dikembangkan menjadi budaya perusahaan. Semakin
baik sebuah perusahaan diasumsikan semakin baik nilai
posisi etikanya, dan dengan demikian semakin
meningatkan potensi profitabilitasnya. Inilah menjadi
pembeda antara orientasi tradisional dan kontemporer.
Orientasi tradisional menempatkan profit lebih utama
dibandingkan praktik bisnis yang beretika, sedangkan
orientasi kontemporer sebaliknya, karena mereka
menyadari bahwa untuk bisa bertahan dan menjadi
usaha yang going concern, perusahaan harus
mengembangkan praktik bisnis yang beretika.
Bisnis tidak terlepas dari dua unsur: subjek bisnis
adalah pelaku bisnis itu sendiri meliputi; pemerintah,
pemilik perusahaan, pemegang saham, manajemen,
karyawan, produsen, pemasok, distributor, maryarakat,
dan konsumen.
Objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi
objek dari pelaku binis. Selain unsur tsb yang diperlukan
dalam bisnis diperlukan keuangan, majerial dan etika.
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Prisnip-prinsip umum yang menjadi norma utama
bagi setiap pelaku bisnis yang disebut sebagai prinsip
etika bisnis antara lain:
1. Kejujuran (honesty)
2. Keadilan
3. Saling menguntungkan
4. Integritas moral (moral integrity)
5. Kewajaran (fairnes)
6. Memiliki etika pada alam dan lingkungan
7. Menaati aturan
8. Sadar atas hak dan kewajiban
9. Bermanfaat
10. Tanggung jawab (responsibility)
11. Memelihara janji (promise keeping)
12. Kesetiaan (fidelity)
13. Saling menghormati (respect to each other)
14. Dapat dipertanggung jawabkan ( accuntability)
15. Profesional.
Kegiatan bisnis harus memenuhi harapanharapan sebagai berikut;
 Better place for investment
Perusahaan memiliki track record yang baik untuk
menguntungkan dijadikan tempat berinvestasi
 Better place to work
Karwayan akan betah bekerja apabila tempat mereka
bekerja terjamin keamanan dan keselamatannya
 Better supporter of ethical ideals
Etika bisnis memiliki posisi strategis dalam
menentukan kesehatan iklim dan perkembangan
perusahaan.
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 Bettercompany to buy from
Perusahaan wajib menjaga produk-produk mereka
dalam persaingan usaha yang semakin kompleks
untuk mendapatkan tempat di hati konsumen.
 Better seller to sell
Perusahaan harus memiliki produk-produk yang
berkualitas baik di lingkup nasional maupun
Internasional
 Better taxpayer and supporter of government
Perusahaan harus menjadi penyumbang pajak yang
baik dan dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah.
 Better neighbour in community
Perusahaan menjadi tetangga yang baik bagi
masyarakat sekitar lingkungan korporasi dan menjadi
tetangga yang baik maupun partner yang baik bagi
perusahaan lain.
 Better contributor to social goals, public interst, and
human progress
Perusahaan baik itu milik swasta maupun milik
pemerintah wajib memberikan suatu kontribusi dan
kemanfaatan bagi proses pembangunan. Melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan mengadakan pengembangan karakter
masyarakat, pembangunan jalan, fasiltas umum, dll
Perusahaan maupun pelaku bisnis secara umum
tentu saja memiliki orientasi yang jelas manakala mereka
akan menerapkan etika bisnis. Ada beberapa tujuan
pelaku bisnis menerapkan etika bisnis dalam
menjalankan aktivitas bisnisnya yaitu:
 Meningkatkan keunggulan bersaing
Etika Bisnis Dan Profesi
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 Melindungi kebebasan berbisnis
 Mengurangi biaya
 Menghindari sengketa dan sanksi sosial.
Perusahaan-perusahaan besar umumnya dapat
survive sampai beratusan tahun, hasil penelitian hal tsb
disebabkan diterapkannya dengan baik etika bisnis.
(Sewu, 2004) yang perlu diperhatikan agar kegiatan
perusahaan dapat berjalan dengan baik sbb;
1. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu
komunitas moral, tidak merupakan komitmen
individual saja, tetapi tercantum dalam suatu
kerangka sosial.
2. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegaiatan bisnis
dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan
jangka pendek saja,
3. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai
yang merupakan stakeholders yang penting untuk
diperhatikan
4. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk
dalam bisnis internasional
Pelaku bisnis untuk selalu berkomitmen menjadi
pelaku bisnis dengan beretika dapat diimplikasikan
melalui beberapa hal sbb;
 Budaya perusahaan
 Tata kelola perusahaan (good corporate governance)
 Manual kode etik perilaku corporate (corporate code
of conduct)
 Tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat
(corporate social responsibility)
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1.2 Basis Teori Etika
1. Etika Teologi
Berasal dari bahasa yunani yaitu telos yang
berarti tujuan. Mengukur baik buruknya suatu
tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai atau
berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Aliran
etika teologi terbagi menjadi dua, yaitu :
 Egoisme Etis
Inti pandangan egoisme adalah bahwa
tindakan dari setiap orang pada dasarnya untuk
mengejar tujuan pribadi dan memajukan dirinya
sendiri. Egoisme ini baru menjadi serius ketika ia
cenderung menjadi hedonistis, yaitu kebahagiaan
dan kepentingan pribadi diterjemahkan sematamata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar.
Contoh : Anggota DPR yang melakukan
tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri
dengan menggunakan uang rakyat.
 Utilitarianisme
Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik
jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus
menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan
masyarakat sebagai keseluruhan. Prinsip dasar
utilitarianisme adalah :
a. Manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar
diterapkan pada perbuatan.
b. Aturan membatasi diri pada justifikasi aturanaturan moral.
c. Contoh:
Menjaga
kebersihan
lingkungan
sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari
berbagai macam penyakit.
Etika Bisnis Dan Profesi
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2. Deontology
Istilah deontology berasal dari kata yunani yaitu
deon yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik
buruknya perbuatan adalah kewajiban. Ada tiga
prinsip yang harus di penuhi :
 Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini
harus di jalankan berdasarkan kewajiban
 Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung
tercapainya tujuan dari tindakan itu tergantung
pada kemauan baik yang mendorong sesorang
untuk melakukan tindakan itu, berarti kalaupun
tujuan tujuan tidak tercapai tindakan itu sudah
dinilai baik.
 Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip tersebut,
kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan
yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada
hukum moral universal.
Contoh : Membahagiakan orang tua merupakan
suatu kewajiban bagi semua anak, namun ada hal-hal
tertentu yang tidak bisa di hindari seperti orang tua
terlebih dahulu tiada sehingga kita tidak dapat
membahagiakan mereka namun karena sudah ada
kemauan tersebut maka dapat dikatakan kita sudah
memiliki etika yang baik walaupun kewajiban tersebut
tidak tercapai.
3. Teori Hak
Teori hak merupakan suatu aspek dari teori
deontology, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak
dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang
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sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana
pemikiran demokratis.
Contoh : Apabila kita membayar pajak sebagai
suatu kewajiban, maka hak yang kita peroleh berupa
fasilitas umum seperti layanan pendidikan dan
layanan kesehatan gratis.
4. Teori Keutamaan (Virtue)
Keutamaan bisa didefenisikan sebagai disposisi
watak yang telah diperoleh seseorang dan
memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara
moral.
Contoh : kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja
keras, hidup yang baik.
1.3 Dilema Etika
Pengertian dilema etika adalah suatu situasi yang
dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat
keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk
dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis
lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir
bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien
yang mengancam akan mencari seorang auditor baru
kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan sutu
pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema
etika yang serius terutama jika pendapat wajar tanpa
syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan.
Memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan
seorang atasan yang telah menyatakan nilai pendapatan
departemennya secara material lebih besar daripada
nilai yang sebenarnya agar dapat menerima bonus lebih
besar merupakan suatu dilema etika yang sulit. Tetap
Etika Bisnis Dan Profesi
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menjadi bagian manajemen sebuah perusahaan yang
selalu mengusik dan memperlakukan para pegawainya
dengan tidak layak atau melayani para pelanggannya
secara tidak jujur merupakan suatu dilema moral,
khususnya jika ia memiliki keluarga yang harus dibiayai
serta terdapat persaingan yang sangat ketat dalam
lapangan pekerjaan.
1.4 Egoisme
Merupakan motivasi untuk mempertahankan dan
meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan
diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah
satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang
lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap
sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah "egois".
Lawan dari egoisme adalah altruisme.
Hal ini berkaitan erat dengan narsisme, atau
"mencintai diri sendiri," dan kecenderungan mungkin
untuk berbicara atau menulis tentang diri sendiri dengan
rasa sombong dan panjang lebar. Egoisme dapat hidup
berdampingan dengan kepentingannya sendiri, bahkan
pada saat penolakan orang lain. Sombong adalah sifat
yang menggambarkan karakter seseorang yang
bertindak untuk memperoleh nilai dalam jumlah yang
lebih banyak daripada yang ia memberikan kepada orang
lain. Egoisme sering dilakukan dengan memanfaatkan
altruisme, irasionalitas dan kebodohan orang lain, serta
memanfaatkan kekuatan diri sendiri dan/atau
kecerdikan untuk menipu.
Egoisme berbeda dari altruisme, atau bertindak
untuk mendapatkan nilai kurang dari yang diberikan, dan
8
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egoisme, keyakinan bahwa nilai-nilai lebih didapatkan
dari yang boleh diberikan. Berbagai bentuk "egoisme
empiris" bisa sama dengan egoisme, selama nilai manfaat
individu diri sendirinya masih dianggap sempurna.
1.5 Utilitarianism
Utilitarianism adalah suatu teori dari segi etika
normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang
patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility),
biasanya
didefinisikan
sebagai
memaksimalkan
kebahagiaan
dan
mengurangi
penderitaan.
"Utilitarianisme" berasal dari kata Latin utilis, yang
berarti
berguna,
bermanfaat,
berfaedah,
atau
menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai
teori kebahagiaan terbesar (the greatest happiness
theory). Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama
kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya,
John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham
etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang
berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya,
yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak
berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya
perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna,
berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip
ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan
1.5.1 Teori Tujuan Perbuatan
Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan
sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi
kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang
dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain
Etika Bisnis Dan Profesi
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(Robert Audi, 1995:824). Adapun maksimalnya adalah
dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan
keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan
dilakukan. (A. Mangunhardjana. 1997, 228) Perbuatan
harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan
daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan,
keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar
orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik
secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi
diri sendiri dan orang lain.
1.5.2 Beberapa Ajaran Pokok
 Utilitarianisme mengajarkan bahwa kebahagiaan itu
diinginkan dan satu-satunya hal yang diinginkan
sebagai tujuan hanyalah kebahagiaan; semua hal
lainnya diinginkan sebagai sarana menuju tujuan itu.
 Seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa,
sehingga memajukan kebahagiaan (kesenangan)
terbesar dari sejumlah besar orang.
 Tindakan secara moral dapat dibenarkan jika ia
menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada
kejahatan, dibandingkan tindakan yang mungkin
diambil dalam situasi dan kondisi yang sama.
 Secara umum, harkat atau nilai moral tindakan dinilai
menurut kebaikan dan keburukan akibatnya.
 Ajaran bahwa prinsip kegunaan terbesar hendaknya
menjadi kriteria dalam perkara etis. Kriteria itu harus
diterapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang
timbul dari keputusan-keputusan etis.
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1.6 Virtue Ethics
Virtue ethics theory (Teori Etika Keutamaan)
merupakan konsep yang dikeluarkan oleh The Greek
Philosopher Aristotle’s terhadap keyakinannya pada
konsep karakter individu yang menyatakan bahwa
“...individual character and integrity estabilished a concept
of living your life according to a commitment to the
achievement of a clear deal-what person would i like to
become and how do i go about becoming that person”.
Teori keutamaan tersebut menjadi dasar dalam
pengambilan hipotesis bahwa konsep perilaku yang
diterapkan oleh auditor akan memberikan pengaruh
terhadap kinerja yang mereka laksanakan karena
mengaitkan karakter individu yang berkomitmen dalam
profesi yang mereka lakukan. Hubungan antara
komitmen
seorang
auditor
terhadap
tujuan
organisasinya dengan keberhasilan kinerja dikutip dalam
Wati dkk (2010) bahwa keberhasilan dan kinerja dalam
suatu bidang pekerjaan sangat ditentukan oleh
profesionalisme terhadap bidang yang ditekuninya,
sehingga profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan
komitmen seseorang terhadap organisasinya.
Teori ini memiliki keterbatasan dari segi sudut
pandang tiap pihak atau dengan kata lain, setiap
pihak/kelompok tidak lepas dari kepemilikian nilai-nilai
keutamaan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang
masing-masing, kecuali dengan ditetapkannya sebuah
konsep
acuan
untuk
organisasi
yang
dapat
menyelaraskan nilai-nilai keutamaan bagi pihak yang
berada di dalamnya. Oleh karena hal tersebut, maka
auditor internal pemerintah yang sebagai APIP memiliki
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konsep tertulis untuk pelaksanaan butiran perilaku yang
harus mereka jadikan dasar dalam segala tindakan
selama mengerjakan profesi audit. Konsep tertulis
tersebut terdapat dalam kode etik yang merupakan
pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku
dalam melaksanakan pengawasan, Standar Audit APIP
(2008).
Konsep perilaku yang dirumuskan dalam Kode
Etik APIP terdapat enam, yaitu: integritas, objektivitas,
kerahasiaan, kompetensi,
akuntabel dan perilaku
profesional. Seperti teori keutamaan (virtue ethichs
theory) yang diungkapkan oleh Aristotles tersebut di
atas, maka integritas, objektivitas, kerahasiaan,
kompetensi akuntabel dan perilaku profesional sebagai
sebuah komitmen akan dapat memengaruhi kinerja dari
seorang auditor dalam mejalankan profesinya, sehingga
teori ini dapat diterima. Erina (2012) menambahkan
dalam penelitiannya, bahwa integritas, objektivitas,
kerahasiaan,
dan
kompetensi
secara
simultan
berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Erina tersebut, maka dapat dilihat bagaimana seorang
auditor dapat membangun kinerja yang baik ketika telah
berhasil menerapkan konsep perilaku yang dikeluarkan
APIP dalam mendasari sikap dan tingkah laku mereka
selama melaksanakan tanggungjawab profesi auditnya.

*****
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PRILAKU ETIKA BISNIS

2.1 Lingkungan Bisnis Yang Mempengaruhi Prilaku
Etika
Etika bisnis memiliki definisi yang hampir sama
dengan etika profesi, namun secara lebih rinci. Etika
bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan
oleh pimpinan, manajer, karyawan, agen, atau
perwakilan suatu perusahaan.untuk terciptanya etika
didalam bisnis yang sesuai dengan budi pekerti luhur,
ada beberapa yang perlu diperhatikan, antara lain :
 Pengendalian diri
 Pengembangan tenggung jawab sosial
 Mempertahankan jati diri
 Menciptakan persaingan yang sehat
 Menerapkan
konsep
pembangunan
yang
berkelanjutan.
2.1.1 Faktor yang mempengaruhi Perilaku Etika
Tiga faktor utamanya, yaitu :
1. Perbedaan Budaya
Perilaku bisnis orang Indonesia tentu saja
berbeda dengan Negara lain. Hal yang sama, daerah
atau kota tertentu berbeda perilaku bisnisnya dengan
daerah lain.
2. Pengetahuan.
Semakin banyak hal yang diketahui dan semakin
baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik
Etika Bisnis Dan Profesi
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pula kesempatannya dalam membuat keputusankeputusan yang etis. Ketidaktahuan bukanlah alasan
yang dapat diterima dalam pandangan hukum,
termasuk masalah etika.
3. Perilaku Organisasi
Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis
dan meliputi standar-standar perilaku. Banyak
organisasi menyadari betul perlunya menetapkan
peraturan-peraturan perusahaan terkait perilaku dan
menyediakan tenaga pelatih untuk memperkenalkan
dan memberi pemahaman tentang permasalahan
etika.
Ada beberapa factor lain yang mempengaruhi
Perilaku etika bisnis, yaitu :
- Physical
Kualitas air dan udara, keamanan
- Moral
Kebutuhan akan kejujuran (fairness) dan keadilan
(equity)
- Bad Judgment
Kesalahan operasi, kompensasi eksekutif
- Activist Shareholders
Shareholders etis, konsumen dan environmentalist
- Economic
Kelemahan, tekanan utk bertahan
- Competition
Tekanan global
- Financial Malfeasance
Berbagai skandal akuntansi dan keuangan
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- Governance Failures
Pengakuan thd arti penting good governance dan isuisu etika
- Accountability
Kebutuhan akan transparansi
- Synergy
Publikasi, perubahan-perubahan yang berhasil
- Institutional Reinforcement
Hukum/UU baru utk mereformasi praktik bisnis dan
profesi
2.2 Kesaling Tergantungan Antara Bisnis dan
Masyarakat
Perusahaan yang merupakan suatu lingkungan
bisnis juga sebuah organisasi yang memiliki struktur yag
cukup jelas dalam pengelolaannya. ada banyak interaksi
antar pribadi maupun institusi yang terlibat di dalamnya.
Dengan begitu kecenderungan untuk terjadinya konflik
dan terbukanya penyelewengan sangat mungkin terjadi.
baik di dalam tataran manajemen ataupun personal
dalam setiap tim maupun hubungan perusahaan dengan
lingkungan sekitar. untuk itu etika ternyata diperlukan
sebagai kontrol akan kebijakan, demi kepentingan
perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu kewajiban
perusahaan adalah mengejar berbagai sasaran jangka
panjang yang baik bagi masyarakat.
Berikut adalah beberapa hubungan kesaling
tergantungan antara bisnis dengan masyarakat.
1. Hubungan antara bisnis dengan langganan/konsumen
Hubungan antara bisnis dengan langgananya
adalah hubungan yang paling banyak dilakukan, oleh
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karena itu bisnis haruslah menjaga etika pergaulanya
secara baik. Adapun pergaulannya dengan langganan
ini dapat disebut disini misalnya saja :
Kemasan
yang
berbeda-beda
membuat
konsumen sulit untuk membedakan atau mengadakan
perbandingan harga terhadap produknya. Bungkus
atau kemasan membuat konsumen tidak dapat
mengetahui isi didalamnya.
Pemberian servis dan terutama garansi adalah
merupakan tindakan yang sangat etis bagi suatu
bisnis.
 Hubungan dengan karyawan
Manajer yang pada umumnya selalu berpandangan
untuk memajukan bisnisnya sering kali harus
berurusan dengan etika pergaulan dengan
karyawannya. Pergaulan bisnis dengan karyawan
ini meliputi beberapa hal yakni: Penarikan
(recruitment), Latihan (training), Promosi atau
kenaikan pangkat, Tranfer, demosi (penurunan
pangkat) maupun lay-off atau pemecatan/PHK
(pemutusan hubungan kerja).
 Hubungan antar bisnis
Hubungan ini merupakan hubungan antara
perusahaan yang satu dengan perusahan yang lain.
Hal ini bisa terjadi hubungan antara perusahaan
dengan para pesaing, grosir, pengecer, agen tunggal
maupun distributor.
 Hubungan dengan Investor
Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
dan terutama yang akan atau telah “go publik”
harus menjaga pemberian informasi yang baik dan
16
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jujur dari bisnisnya kepada para insvestor atau
calon investornya. prospek perusahan yang go
public tersebut. Jangan sampai terjadi adanya
manipulasi atau penipuan terhadap informasi
terhadap hal ini.
 Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Keuangan
Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan
terutama pajak pada umumnya merupakan
hubungan pergaulan yang bersifat finansial.
2.3 Kepedulian Etika Bisnis terhadap Etika
Etika bisnis dalam suatu perusahaan mempunyai
peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk
suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan mempunyai daya
saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan untuk
menciptakan nilai yang tinggi. Perilaku etis dalam
kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi
kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak
etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika
dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik
bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis
yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan
juga bisnis yang baik secara moral.
Tolak ukur dalam etika bisnis adalah standar
moral. Seorang pengusaha yang beretika selalu
mempertimbangkan standar moral dalam mengambil
keputusan, apakah keputusan ini dinilai baik atau buruk
oleh masyarakat, apakah keputusan ini berdampak baik
atau buruk bagi orang lain, atau apakah keputusan ini
melanggar hukum.
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Dalam
menciptakan
etika
bisnis
perlu
diperhatikan beberapa hal, antara lain pengendalian
diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh
pesatnya perkembangan informasi dan teknologi,
pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan
jati diri, menciptakan persaingan yang sehat,
menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan,
mampu menyatakan hal yang benar, Menumbuhkan
sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan
golongan pengusaha kebawah, Konsekuen dan konsisten
dengan aturan main yang telah disepakati bersama dan
lain sebagainya.
2.3.1 Perkembangan Dalam Etika Bisnis
Kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah
luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis
dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri.
Perbuatan menipu dalam bisnis , mengurangi timbangan
atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh
kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis.
2.3.2 Etika Bisnis Dalam Akuntansi
Kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah
luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis
dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri.
Perbuatan menipu dalam bisnis , mengurangi timbangan
atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh
kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis.
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2.3.3 Etika Bisnis Dan Akuntan
Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai
Negara super power dan juga kiblat ilmu pengetahuan
termasuk displin ilmu akuntansi harus menelan
kepahitan. Skandal bisnis yang terjadi seakan
menghilangkan kepercayaan oleh para pelaku bisnis
dunia tentang praktik Good Corporate Governance di
Amerika Serikat. Banyak perusahaan yang melakukan
kecurangan diantaranya adalah TYCO yang diketahui
melakukan
manipulasi
data
keuangan
(tidak
mencantumkan penurunan aset), disamping melakukan
penyelundupan pajak.
Global Crossing termasuk salah satu perusahaan
terbesar telekomunikasi di Amerika Serikat dinyatakan
bangkrut setelah melakukan sejumlah investasi penuh
resiko. Enron yang hancur berkeping terdapat beberapa
skandal bisnis yang menimpa perusahaan-perusahaan
besar di Amerika Serikat. Worldcom juga merupakan
salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di
Amerika Serikat melakukan manipulasi keuangan dengan
menutupi
pengeluaran
US$3.8
milyar
untuk
mengesankan pihaknya menuai keuntungan, padahal
kenyataannya rugi. Xerox Corp. diketahui memanipulasi
laporan keuangan dengan menerapkan standar akunting
secara keliru sehingga pembukuan perusahaan mencatat
laba US $ 1.4 milyar selama 5 tahun. Dan masih banyak
lagi.
Etika bisnis memiliki definisi yang hampir sama
dengan etika profesi, namun secara lebih rinci. Etika
bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan
oleh pimpinan, manajer, karyawan, agen, atau
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perwakilan suatu perusahaan, dan yang dapat
mempengaruhi perilaku etika yaitu : perbedaan budaya,
pengetahuan, dan perilaku organisasi. Dan ada beberapa
kepedulian pelaku bisnis terhadap etika salah satunya
yaitu etika bisnis dalam akuntansi Kegiatan perdagangan
atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika.
Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur
dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam
bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong
merupakan contoh-contoh kongkrit adanya hubungan
antara etika dan bisnis.

*****
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ETHICAL GOVERNANCE

3.1 Governance System
Ethical Governance (Etika Pemerintahan) adalah
ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai
dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan
hakikat manusia. Dalam Ethical Governance (Etika
Pemerintahan) terdapat juga masalah kesusilaan dan
kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan
lembaganya. Etika pemerintahan tidak terlepas dari
filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah
prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi
pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang
biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.
Dalam ilmu kaedah hukum (normwissen chaft atau
sollenwissens chaft) menurut Hans Kelsen yaitu menelaah
hukum sebagai kaedah dengan dogmatik hukum dan
sistematik hukum meliputi Kenyataan idiil (rechts ordeel)
dan Kenyataan Riil (rechts werkelijkheid). Kaedah
merupakan patokan atau pedoman atau batasan prilaku
yang “seharusnya”. Proses terjadinya kaedah meliputi:
Tiruan (imitasi) dan Pendidikan (edukasi). Adapun
macam-macam kaedah mencakup, Pertama : Kaedah
pribadi, mengatur kehidupan pribadi seseorang, antara
lain: Kaedah Kepercayaan, tujuannya adalah untuk
mencapai kesucian hidup pribadi atau hidup beriman.
Meliputi: kaedah fundamentil (abstrak), contoh : manusia
harus yakin dan mengabdi kepada Tuhan YME.
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Dan kaedah aktuil (kongkrit), contoh : sebagai umat
islam, seorang muslim/muslimah harus sholat lima
waktu.
Kaedah Kesusilaan, tujuannya adalah untuk
kebaikan hidup pribadi, kebaikan hati nurani atau
akhlak. Contoh: kaedah fundamentil, setiap orang harus
mempunyai hati nurani yang bersih. Sedangkan kaedah
aktuilnya, tidak boleh curiga, iri atau dengki.
Dengan begitu Good governance merupakan
tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam
perjalanan roda pemerintahan. Good governance dapat
diartikan bahwa good governance harus menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan
masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan
dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance
mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pencapaian visi dan misi
secara efektif dan efisien. Mengacu kepada struktur dan
kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem
kestabilitas politik dan administrasi negara yang
bersangkutan.
Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut
maka diperlukan etika pemerintahan. Etika merupakan
suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal
yaitu :
 Logika, mengenai tentang benar dan salah.
 Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.
 Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.
Etika pemerintahan ini juga dikenal dengan
sebutan Good Corporate Governance. Menurut Bank
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Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan,
dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat
mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja
secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka
panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang
saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
Lembaga orporate Governance di Malaysia yaitu Finance
Committee
on
Corporate
Governance
(FCCG)
mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan
struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan
mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah
peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas
perusahaan.
3.1 Budaya Etika
Budaya adalah sebuah istilah yang digunakan
untuk menjelaskan pengalaman bersama yang dialami
oleh orang-orang dalam organisasi tertentu dari
lingkungan sosial mereka. Etika berkaitan dengan baik
dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan
jujur. Dimana hal tersebut sangat tergantung kepada
nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan dimana orangorang tersebut berfungsi. Jadi budaya etika adalah cara
yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu lingkungan
tertentu yang berkaitan dengan sikap.
Corporate
culture
(budaya
perusahaan)
merupakan konsep yang berkembang dari ilmu
manajemen serta psikologi industri dan organisasi.
Bidang-bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam
mengupas penggunaan konsep-konsep budaya dalam
ilmu manajemen dan organisasi dengan tujuan
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meningkatkan kinerja organisasi, yang dalam hal ini,
adalah organisasi yang berbentuk perusahaan.
Djokosantoso Moeljono mendefinisikan corporate
culture sebagai suatu sistem nilai yang diyakini oleh
semua anggota organisasi dan yang dipelajari,
diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dijadikan
acuan berperilaku dalam organsisasi untuk mencapai
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Hubungan
antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya
etika.
Saat ini topik tentang pengembangan budaya etika
menjadi pembicaraan di kalangan para pemimpin
perusahaan kelas dunia baik di Amerika maupun Eropa.
Tujuan pengembangan budaya etika adalah meningkatkan kualitas kecerdasan emosional, spiritual dan
budaya yang diperlukan oleh setiap pemimpin bisnis
sehingga dapat memperlancar proses pengelolaan bisnis
yang digeluti.
Oleh karena itu mereka meyakini bahwa hanya
budaya etikalah yang dapat menyelamatkan bisnis
mereka di masa depan. Hal ini muncul dari hikmah atas
peristiwa krisis ekonomi dan keuangan dunia yang
berawal di Amerika dimana penyebab utama dari
peristiwa tersebut adalah tidak berjalannya etika bisnis
dengan dukungan manajemen risiko yang kuat. Para ahli
manajemen beranggapan bahwa krisis terjadi akibat
beberapa perusahaan tidak menerapkan prinsip-prinsip
dengan baik dan benar.
Jika perusahaan harus etis, maka manajemen
puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata24
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katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi
contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Tugas
manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep
etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua
tingkatan dan menyentuh seluruh karyawan. Penerapan
budaya etika dilakukan secara top-down.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
belajar dari peristiwa krisis itulah maka pada saat ini
para pemain bisnis global semakin menyadari
pentingnya mengembangkan budaya etika berbasis
prinsip-prinsip dan nilai-nilai perusahaan. Budaya
Organisasi mempunyai contoh seperti yang terjadi di
setiap perusahaan, yang muncul berdasarkan peralanan
hidup para pegawai. Tapi pada umumnya budaya
organisasi terletak pada pendiri perusahaan itu sendiri.
Karena merekalah yang mengambil keputusan dan
memberi arah strategi organisasi yang biasanya disebut
juga budaya organisasi.
Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui
suatu metode tiga lapis, yaitu :
1. Corporate credo: pernyataan ringkas mengenai nilainilai
yang
ditegakkan
perusahaan,
yang
diinformasikan kepada orang-orang dan organisasiorganisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.
a. Komitmen
Internal:
Perusahaan
terhadap
karyawan. Karyawan terhadap perusahaan.
Karyawan terhadap karyawan lain.
b. Komitmen Eksternal : Perusahaan terhadap
pelanggan Perusahaan terhadap pemegang saham
Perusahaan terhadap masyarakat.
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2. Program etika : suatu sistem yang terdiri dari
berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan
pegawai dalam melaksanakan corporate credo.
Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan
audit etika.
3. Kode etik perusahaan : Kode etik yang khusus
digunakan
perusahaan
dalam
melaksanakan
aktivitasnya. Setiap perusahaan memiliki kode etiknya
masing-masing. Kadang-kadang kode etik tersebut
diadaptasi dari kode etik industri tertentu. Lebih dari
90% perusahaan membuat kode etik yang khusus
digunakan perusahaan tersebut dalam melaksanakan
aktivitasnya. Contohnya IBM membuat IBM’s Business
Conduct Guidelines (Panduan Perilaku Bisnis IBM).
Pengaruh Etika Terhadap Budaya
Etika Personal dan etika bisnis merupakan
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan
keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi
perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku
organisasi yang selanjutnya mempengaruhi budaya
perusahaan.
Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang
terinternalisasi dalam budaya perusahaan maka hal
tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan persusahaan
yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana
peningkatan kerja.
3.2 Mengembangkan Etika Korporasi
Semangat untuk mewujudkan Good Corporate
Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di
26
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kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor
swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat
pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki
tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah
melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal,
Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha,
Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada
prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan
perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata
kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan
direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa
perangkat struktural perusahaan seperti komisaris
independen, komite audit, komite remunerasi, komite
risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang
tepat
untuk
meningkatkan
efektivitas
“Board
Governance”. Dengan adanya kewajiban perusahaan
untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris
dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan
pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai
dengan tujuan organisasi.
Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan
struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi
berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak
eksternal perusahaan seperti investor agar supaya
pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik
dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun
kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum
maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper
test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top
pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang
tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun
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“Board Governance” yang baik sehingga implementasi
Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah
dan cepat.
Membangun entitas korporasi dan menetapkan
sasarannya. Pada saat itulah perlu prinsip-prinsip moral
etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan
diterapkan, baik dalam entitas korporasi, menetapkan
sasaran bisnis, membangun jaringan dengan para pihak
yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam
proses pengembangan diri para pelaku bisnis sendiri.
Penerapan ini diharapkan etika dapat menjadi “hati
nurani” dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu
kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak
hanya sekadar mencari untung belaka, tetapi juga peduli
terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
Dalam mengembangkan struktur etika korporasi,
suatu perusahaan harus memiliki good corporate
governance. Good corporate governance adalah tindakan
untuk mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi
setiap kegiatan perusahaan agar dapat memenuhi
keinginan dari masyarakat yang bersangkutan.
Penerapan good corporate governance (GCG) dapat
didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan.
Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari
kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk
menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan
kelangsungan
hidup
perusahaan,
kepentingan
stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan
keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan
(regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh
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terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan
kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling
melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang
sehat.
Pemerintah
tentu
ikut
serta
dalam
mengembangkan struktur etika korporasi, salah satunya
dengan menyusun Pedoman Umum Good Corporate
Governance. Dalam Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance, terdapat acuan-acuan bagi
perusahaan dalam menjalankan etika korporasinya, salah
satu contohnya terdapat dalam pedoman perilaku, antara
lain:
 Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota
Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan
perusahaan harus mendahulukan kepentingan
ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis
pribadi dan pihak lainnya.
 Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta
karyawan perusahaan dilarang memberikan atau
menawarkan hadiah ataupun donasi kepada pejabat
negara atau individu yang mewakili mitra bisnis yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
peraturan perusahaan.
 Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan
memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran
terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan

Etika Bisnis Dan Profesi

29

perusahaan dan peraturan perundang-undangan
diproses secara wajar dan tepat waktu.
 Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
pemegang saham serta karyawan perusahaan dilarang
menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan
perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan
usaha dan pembelian kembali saham.
3.3 Kode Perilaku Korporasi
Kode perilaku korporasi (Corporate Code of
Conduct) merupakan pedoman yang dimiliki setiap
perusahaan dalam memberikan batasan-batasan bagi
setiap karyawannya untuk menetapkan etika dalam
perusahaan tersebut. Kode perilaku korporasi yang
dimiliki suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan
lainnya, karena setiap perusahaan memiliki kebijakan
yang berbeda dalam menjalankan usahanya.
Corporate Code of Conduct juga dapat diartikan
sebagai pedoman internal perusahaan yang berisikan
Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta
penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan
bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas
lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.
Di dalam Perilaku korporatif peran pemimpin
sangat penting antara lain,
 First Adapter, penerima dan pelaksana pertama dari
budaya kerja,
 Motivator, untuk mendorong insan organisasi/
korporasi melaksanakan budaya kerja secara
konsisten dan konsekuen,
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Role Model, teladan bagi insan korporasi terhadap
pelaksanaan Budaya Kerja dan
 Pencetus dan Pengelola, strategi dan program
budaya kerja sesuai kebutuhan korporasi.


Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan
dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima
dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun
aturan moral atau etika. Corporate Code of Conduct
merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis dalam
bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas
sehari-hari dalam berinteraksi dengan rekan sekerja,
mitra
usaha
dan
pihak-pihak
lainnya
yang
berkepentingan.
Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan
perilaku
perusahaan
dalam
berinteraksi
atau
berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku
perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku
bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan
perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang
menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan
atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya.
Pernyataan dan pengkomunikasian nilai-nilai tersebut
dituangkan dalam Corporate Code of Conduct.
Dalam mengimplementasikan Good Corporate
Governance, diperlukan instrumen-instrumen yang
menunjang, yaitu sebagai berikut:
 Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola
Perusahaan), pedoman dalam interaksi antar organ
Perusahaan maupun stakeholder lainnya.
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Code of Conduct (Pedoman Perilaku Etis), pedoman
dalam menciptakan hubungan kerjasama yang
harmonis antara Perusahaan dengan Karyawannya.
Board Manual, Panduan bagi Komisaris dan Direksi
yang mencakup Keanggotaan, Tugas, Kewajiban,
Wewenang serta Hak, Rapat Dewan, Hubungan Kerja
antara Komisaris dengan Direksi serta panduan
Operasional Best Practice.
Sistem Manajemen Risiko, mencakup Prinsip-prinsip
tentang Manajemen Risiko dan Implementasinya.
An Auditing Committee Contract – arranges the
Organization and Management of the Auditing
Committee along with its Scope of Work.
Piagam Komite Audit, mengatur tentang Organisasi
dan Tata Laksana Komite Audit serta Ruang Lingkup
Tugas.

3.4 Evaluasi terhadap Kode Perilaku Korporasi
Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan
Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan
pedoman ini. Pembentukan Dewan Kehormatan (terdiri
dari unsur Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang
ditunjuk, dan Serikat Pekerja) dna mekanisme kerjanya
diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Evaluasi terhadap
kode perilaku korporasi sangat perlu dilakukan secara
rutin sehingga perusahaan selalu berada dalam pedoman
dan melakukan koreksi apabila diketahui terdapa
kesalahan. Apabila perusahaan menemukan adanya
pelanggaran Code of Conduct maka tahap pelaporannya
adalah :
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1. Setiap individu wajib melaporkan setiap pelanggaran
Code of Conduct yang dilakukan individu lain dengan
bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan.
2. Dewan Kehormatan wajib mencatat setiap laporan
pelanggaran pedoman perilaku perusahaandan
melaporkannya kepada Direksi dengan bukti yang
cukup dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Dewan Kehormatan wajib memberikan pelindungan
terhadap pelapor.
3.5 Contoh Kasus
Kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika
Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha yaitu
Enron, Worldcom & Tycogate. Hal tersebut terjadi karena
terdapat pelanggaran etika dalam berbisnis, padahal
Amerika Serikat termasuk Negara yang sangat
mengagungkan prinsip GCG dan etika bisnis.
Penyebab kebangkrutan beberapa perusahaan
tersebut karena diabaikannya etika bisnis serta prinsip
GCG, terutama prinsip keterbukaan, pengungkapan dan
prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.
Implementasi GCG memang tidak bias hanya
mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai
pelaku bisnis dengan mengesampingkan etika. Seperti
sebagus apapun system yang berlaku di perusahaan,
apabila manusia sebagai pelaksana system berperilaku
menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat
menimbulkan kecurangan yang sangat merugikan
perusahaan. Beberapa saat setelah krisis ekonomi
melanda Negara kita sekitar tahun 1997 yang lalu,
banyak terdapat bank–bank yang berguguran alias tutup
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usahanya, sehingga termasuk kategori Bank Beku
Operasi, Bank Beku Kegiatan Usaha dan Bank dalam
Likuidasi. Salah satu penyebab kebangkrutan bank- bank
tersebut karena perbankan Indonesia pada saat itu
belum menerapkan prinsip–prinsip GCG serta etika
bisnis secara konsisten. Semoga kasus kebangkrutan
perusahaan di Amerika Serikat serta perbankan di
Indonesia tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi kita
untuk diambil hikmahnya, sehingga dalam pengelolaan
perusahaan tetap berpedoman pada etika bisnis yang
baik serta menerapkan prinsip–prinsip GCG.
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa
penerapan Good Corporate Governance sangat penting
bagi perusahaan baik pihak internal maupun pihak
eksternal untuk meningkatkan etika dalam suatu
perusahaan
tersebut.
Perusahaan
harus
lebih
meningkatkan disiplin kerja bagi para pegawainya agar
perusahaan tersebut dapat berkembang maju kedepan
apabila menggunakan prinsip GCG dan lebih
meningngkatkan etika–etika yang baik agar tidak
melalikan suatu pekerjaan bahkan melanggar peraturan
yang tidak sesuai dengan GCG. Secara moral perusahaan
yang menyimpang dari Good Corporate Governance tidak
mencerminkan tanggung jawab kepada para pemegang
saham dana akan merugikan pihak-pihak terkait, dan
citra perusahaan akan dikenal buruk oleh berbagai
kalangan.
September
tahun
2001,
KPMG-Siddharta
Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor
akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat
pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat,
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diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional
KPMG yang harus dibayar kliennya PT. Easman
Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang
tercatat di bursa New York.
Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman
memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi
hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker
rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya.
Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker
melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat
eksekutifnya.
Badan pengawas pasar modal AS, Securities &
Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign
Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat
perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir
saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik
Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini
akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun
terselamatan.
Analisis: Dalam kasus KPMG sudah melanggar
prinsip integritas karena tidak memenuhi tanggung
jawab profesionalnya sebagai Kantor Akuntan Publik
sehingga kemungkinkan KPMG kehilangan kepercayaan
dari publik. KPMG juga telah melanggar prinsip
objektivitas karena telah memihak kepada kliennya dan
melakukan kecurangan dengan menyogok aparat pajak
di Indonesia.

*****
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PENDEKATAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

4.1 Stakeholders Impact Analysis
Stakeholder
Analysis
(Analisa
Pemangku
Kepentingan) menurut wikipedia didefinisikan sebagai
“proses mengidentifikasi baik perorangan maupun
kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh suatu tindakan yang akan dilakukan serta
mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari
tindakan yang akan dilakukan. Infomasi yang di dapat
akan digunakan untuk mengadakan evaluasi sebelum
tindakan dilakukan agar dapat dilakukan usaha-usaha
preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang
terlibat. Stakeholder Analysis adalah bagian dari
Stakeholder Management.
Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah
setiap individu atau organisasi yang dapat memberikan
dampak positif atau pun negatif atau mereka yang
terkena dampak dari apa yang dilakukan oleh
perusahaan, institusi atau pemerintah. (organisasi)
Ada tiga penggolongan stakeholder yaitu:
1. Primary Stakeholder (Pemangku Kepentingan Utama):
Mereka yang terkena dampak/pengaruh terbesar baik
positif atau negatif dari tindakan yang dilakukan oleh
organisasi.
2. Secondary Stakeholder (Pemangku Kepentingan
Sekunder): Adalah mereka yang terkena dampak/
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terpengaruh secara tidak langsung dari tindakan yang
dilakukan oleh organisasi.
3. Key Stakeholder (Pemangku Kepentingan Kunci yang
bisa juga merupakan Primary dan Secondary
stakeholders): Adalah mereka yang mrmpunyai
pengaruh signifikan di dalam organisasi.
Stakeholder analysis memiliki tujuan untuk
menggalang kerjasama antara stakeholder dan tim yang
terlibat dalam proyek yang pada akhirnya memastikan
kesuksesan proyek yang dilakukan. Stakeholder analysis
dilakukan ketika ada kebutuhan untuk mengklarifikasi
konsekuensi akibat perubahan proyek, atau dilakukan di
awal proyek. Ini penting karena menyangkut kualitas
akhir dari proyek yang dikerjakan serta bagi para
pemangku kepentingan.
4.1.1 Tahapan Stakeholder Analysis
1. Mengidentifikasi semua stakeholder baik internal mau
pun eksternal (brainstorming).
Pada sesi ini dilakukan brainstoirming untuk
menentukan siapa saja yang termasuk stakeholder
yang ada baik stakeholder internal maupun eksternal.
Jika terjadi perbedaan, maka tugas kelompoklah untuk
menentukan apakah hal itu masuk ke dalam
stakeholder atau tidak. Intinya, yang menentukan
adalah kelompok sendiri.
2. Mengidentifikasi
kebutuhan
stakeholder
dan
kepentingannya (interest).
Setelah itu, kemudian dilihat seberapa besar
kepentingan stakeholder terhadap organisasi. Apakah
low atau high. Demikian juga terhadap power yang
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3.

4.

5.

6.

dimilikinya. Kelompok harus menentukan apakah
termasuk low atau high.
Mengklasifikasikan
kepentingan
stakeholdernya
(menggunakan Stakeholder Mapping).
Setelah itu, dilakukan pemetaan dalam stakeholder
mapping. Ada empat daerah sehubungan dengan hasil
yang dilakukan di tahap sebelumnya, yaitu: Monitor
(M), Keep informed (KI), Keep Satidfied (KS) dan
Manage Closely (MC). dari hal ini kita dapat melihat
siapa-siapa saja yang harus kita monitor dengan ketat
(MC) dan siapa-siapa saja yang cukup kita monitor
saja
Mengidentifikasi area konflik antara: Stakeholder v
Stakeholder, Organisasi v Stakeholder. Kemudian baru
dilakukan analisa, siapa saja yang mempunyai area
konflik dengan kita.
Memprioritaskan, mensinkronkan, menyeimbangkan
stakeholder.
Jika sudah ditentukan tindakannya, maka barulah kita
bisa memprioritaskan, mensinkronkan dan menyeimbangkan kebutuhan stakeholder dengan kita.
Menyelaraskan kebutuhan stakehoder dengan strategi
organisasi. Sehingga dengan demikian, kita dapat
menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan
strategi organisasi.

4.1.2 Stakeholder Matrikx
Ada empat area dalam stakeholder matriks yang
perlu diperhatikan. Pemahaman akan keempatnya sangat
penting karena akan menentukan perlakuan atau
metode/cara apa yang akan dilakukan untuk
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berkomunikasi dengan para stakeholder ini. Area ini
adalah:
1. Low Power-Low Interest: Monitor
Kelompok ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk
secara aktif terlibat dalam proyek. Kelompok ini
bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu lebih dalam
mengenai proyek. Namun, kita tetap harus tahu siapa
mereka.
Tetap
Awasi/Monitor
mereka
dan
kemungkinan mereka untuk berpindak ke kategori
pelanggan/pemangku kepentingan lainnya.
2. High Power-Low Interest: Keep Satisfied
Kelompok ini adalah kelompok pihak-pihak yang
memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.
Mereka tidak memiliki kepentingan dan kesediaan
untuk terlibat secara aktif. Biasanya sulit untuk
menjangkau dan berkomunikasi dengan kelompok ini
secara konsisten. Dalam mengelola kelompok ini
dibutuhkan strategi keterlibatan proaktif untuk
membuat mereka puas/keep them satisfied.
3. High Interest-Low Power: Keep Informed
Kelompok ini terpengaruh oleh proyek namun
tidak memberi dampak besar pada proyek. Kelompok
ini meminta waktu yang lebih banyak daripada yang
bisa kita berikan kepada yang lain. Karena itu penting
untuk menemukan cara yang efisien untuk membuat
mereka terinformasikan/keep them informed.
Beberapa cara yang bisa digunakan: Jejak Pendapat,
Email Updates, Presentasi, Publikasi.
4. High Interest-High Power: Manage Closely
Biasanya kelompok ini adalah Pemilik bisnis dan
pemangku jabatan lain yang berwenang mengambil
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keputusan. Mereka Biasanya mudah diidentifikasi.
Kelompok ini sangat penting karena dapat
mengganggu/ mempertahankan/ mengembangkan
proyek. Kelompok ini biasanya mudah dilibatkan/
actively engage dengan cara memberlakukan
komunikasi yang transparan dan konsisten.
4.2 Kepentingan Fundamental Stakeholder
Para decision maker menggabungkan kepentingan
kelompok stakeholder
dan menciptakaan tiga
kepentingan yang mendasar, yaitu: Dapat menghasilkan
keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan
mereka Suatu keputusan sebaiknya mempertimbangkan
pendistribusian yang adil antara keuntungan dan beban.
Suatu keputusan hendaknya tidak bertentangan dengan
hak-hak Stakeholder, termasuk hak dalam membuat
keputusan:
a. Well-offnes adalah keputusan sebaiknya menghasilkan
lebih banyak keuntungan daripada Biaya
b. Fairness adalah pendistribusian hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan
biaya.
c. Right adalah hasil keputusan hendaknya tidak
bertentangan dengan hak Stakeholder.
Dalam sebuah organisasi bisnis yang ada terdapat
sebuah pihak yang disebut dengan stakeholder. Pihak
stakeholder ini merupakan pihak pemangku kepentingan
dalam suatu organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara
keseluruhan.
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Teori ini kemudian dikembangkan dan
diperjuangkan oleh R. Edward Freeman pada 1980-an.
Sejak itu telah mendapat penerimaan luas dalam praktek
bisnis dan teori yang berkaitan dengan manajemen
strategis, tata kelola perusahaan, tujuan bisnis dan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Akan tetapi,
kini stakeholder
bukan
hanya
mereka
yang
berkecimpung dalam organisasi bisnis tersebut. Dalam
perkembangannya Stakeholder mencakup pihak-pihak
lain yang dibedakan sebagai Stakeholder Internal dan
Stakeholder Eksternal.
Dalam kenyataan tersebut muncullah berbagai
jenisstakeholder. Namun, dengan pengertian yang telah
dituliskan diatas dapat diketahui bahwa seiring dengan
berkembangnya zaman, sebuah organisasi bisnis pun
mengalami mindset perubahan.Organisasi bisnis secara
umum diketahui sebagai sebuah lembaga ataupun
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institusi yang menyediakan dan memproduksi barang
barang serta jasa untuk masyarakat dan bertujuan untuk
memperoleh laba bagi perusahaan mereka.
Kini, organisasi bisnis juga memperhatikan isu-isu
lain terkait dengan tata kelola perusahaan yang strategis
dan efisien serta perhatian terhadap karyawan suatu
perusahaan, bahwasannya pimpinan perusahaan kini
harus mampu mengelolah perusahaan tidak hanya secara
pola kerja yang efektif namun juga harus mampu
menciptakan kondisi persaingan sehat antar karyawan di
perusahaan tersebut dan tentunya persaingan sehat
antar organisasi bisnis lainnya.
Selain itu, organisasi bisnis juga mulai
memperhatikan isu-isu sosial yang berkembang dalam
masyarakat. Organisasi bisnis memikirkan cara agar
prospek bisnis mereka sejatinya dapat membawa
pengaruh lain bagi masyarakat. Misalnya saja, saat ini
sudah banyak perusahaan yang mengadakan program
CSR berbasis kegiatan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kepedulian terhadap bidang pendidikan.
4.2.1 Pengertian Stakeholder
Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia,
komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan
maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta
kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok,
maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan
sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti
yang diungkapkan oleh Budimanta dkk, 2008 yaitu
mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan
terhadap perusahaan. society is a network of voluntary
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relationships between individuals and organized groups,
and strictly speaking there is hardly ever merely one
society to which one person exclusively belongs’’ (Hayek,
1981).
Pada tahun 1984 terbit sebuah buku karangan R.
Edward Freeman yang berjudul ‘‘strategic Management:
A Stakeholder Approach.’’ Buku Freeman tersebut dalam
waktu relative singkat menarik perhatian para pemikir
karena isinya dianggap menggoncangkan paradigma
‘‘managerial capitalism’’ ataupun madzab stategi bisnis
yang bertujuan maksimalisasi shareholder value yang
dominan saat itu (bahkan masih cukup kuat sampai hari
ini). Managerial capitalism adalah sebuah paradigma
mengenai
penguasaan
perusahaan-perusahaan
kapitalistis oleh manager.
Managerial
capitalsm didefinisikan
sebagai
perubahan pengelolaan (control) atas perusahaan
kapitalis dari pemilik (di era Karl Marx) ke para
manajemen eksekutif. Tentu saja undang-undang
korporasi yang ruhnya dilahirkan pada era dimana para
pemilik (kapitalis) sangat dominan perlu memberikan
jaminan bahwa para manajer tersebut bekerja untuk
para pemilik. Dalam konteks ini seolah-olah manajemen
(dan pemilik) seolah-olah berada dalamsatu kubu
menghadapi pihak-pihak lain.
Jelas sekali bahwa beberapa teori, seperti teori
keagenan, ataupun beberapa ideologi, seperti kapitalisme
dan sosialisme, sangat dipengaruhi oleh paradigma
managerial capitalism tersebut. Hal itu terlihat jelas dari
peran sentral pemilik (shareholders) dan manajemen
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dalam menjelaskan fenomena bisnis dan ekonomi di
masyarakat.
Hal ini berbeda dengan konsep dalam teori
pemangku kepentingan (stakeholder) yang memandang
bahwa kelangsungan perusahaan di dalam lingkungan
bisnisnya tergantung pada berbagai pihak pemangku
kepentingan yang tidak hanya terbatas pada pemilik dan
manajemen, seperti misalnya pemerinah, karyawan,
kreditur, dan konsumen. Institusi tercipta tidak hanya
untuk memenuhi kepentingan sendiri melainkan
memenuhi kebutuhan macam-macam pihak yang ada
disekiarnya. Teori stakeholder paling tidak memiliki tiga
pendekatan yang saling terkait: deskriptif, instrumental,
dan normatif.
Pendekatan teori deskriptif tersebut menguraikan
karakteristik dan perilaku organisasi. Misalnya dalam
(Jawahar dan Mclaughlin, 2001), kedua peneliti
menguraikan peran masing-masing stakeholder pada
siklus tahapan bisnis yang berbeda. Pendekatan teori
instrumental mencermati data empiris mengenai
hubungan antara menejemen kelompok-kelompok
kepentingan dengan pencapaian tujuan organisasi.
Pendekatan instrumental biasanya bisa dinyatakan
dalam kalimat ‘‘jika manajemen berperilaku… maka akan
berakibat…’’ pendekatan normatif membahas inti teori
serta petunjuk moral etika yang menjadi pedoman
manajemen dalam mengelola perusahaan.
Menurut pendekatan ini hungan antara
manajemen dengan stakeholder dilandasi oleh komitmen
moral (Berman et al. 1999). Klaim kelompok stakeholders
tertentu dilandasi atas pandangan etika tertentu yang
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tidak selalu terkait dengan tata nilai instrumental
stakeholders. Artinya, memenuhi klaim yang dilandasi
pandangan etika ini tidak selalu menyebabkan
tercapainya kepentingan strategis organisas
Beberapa orang menganggap teori pemangku
kepentingan bukan ‘‘teori’’ karena tidak memenuhi
syarat sebagai teori, yaitu tidak terdiri dari proposisi
yang bisa diuji. Mereka menganggap ‘‘teori pemangku
kepentingan’’ sebagai kerangka (framework) dimana dari
situ bisa ditarik berbagai pemikiran.
4.3 Pengukuran Pengaruh yang dapat Dikuantifisir
Keuntungan adalah kepentingan utama yang ingin
didapat oleh para pemegang saham dan merupakan hal
yang penting untuk mencerminkan ketahanan dan
kesehatan suatu perusahaan. Pada waktu inflasi,
keuntungan dapat merubah inventory di harga yang lebih
tinggi.
4.4 Pengkajian terhadap Pengaruh yang tidak dapat
Dikuantifisir
Keadilan bukan merupakan konsep yang absolut.
hal ini merupakan petunjuk yang berasal dari suatu
kejadian ekonomi yang berorientasi dalam mencari
keuntungan dan biaya yang menjadi dasar dari
keputusan tersebut. contohnya adalah keputusan untuk
menaikan pajak lebih tinggi pada pendapatan tinggi,
tetapi melihat secara adil sesuai dengan kapasitas
mereka untuk membayar pajak. alasan dan perspektif
diperlukan untuk menilai kewajaran dengan teliti.
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Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan
menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang
pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi
nilai moral dan etika. Sehingga, keputusan yang
diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada
kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan
orang banyak termasuk lingkungannya. Ada lima kriteria
dalam mengambil keputusan yang etis, yaitu utilitarian,
universalisme (duty), penekanan pada hak, penekanan
pada keadilan, dan relativisme (self-interest).
4.5 Pendekatan Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan yang beretika (ethical
decision
making/EDM)
merupakan
salah
satu
pembahasan yang banyak dibahas oleh berbagai pihak
akhir-akhir ini. Masing-masing mengemukakan tentang
bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau melakukan
penilaian, apakah keputusan tersebut merupakan
keputusan yang beretika atau bukan (Sunyoto, 2016:79).
Mary (2014) beranggapan bahwa suatu
keputusan dianggap etis jika mendatangkan konsekuensi
berupa manfaat (pendekatan teori konsekuensialisme),
sesuai dengan hak dan kewajiban (pendekatan teori
deontologi), bersifat adil (pendekatan teori keadilan),
dan memiliki motivasi atau harapan terhadap nilai
keutamaan (pendekatan teori kebajikan). Lebih lanjut,
dalam usaha untuk mengembangkan pengambilan
keputusan yang beretika, peran pemangku kepentingan
(stakeholders) dan pemegang saham (shareholders)
menjadi cukup penting.
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Meskipun pemegang saham selama ini selalu
menjadi fokus perusahaan dalam jangka pendek, namun
upaya untuk merubah cara pandang pemegang saham
agar beralih menjadi lebih beretika dan tidak hanya
berfokus pada profit semata, selalu dilakukan agar
bersama dengan pemangku kepentingan lainnya
mewujudkan pengambilan keputusan yang beretika
dalam bisnis.
Adapun pemangku kepentingan yang terlibat
dalam pengambilan keputusan yang beretika ini terdiri
atas pengguna dan pelanggan, mitra usaha, pemegang
saham, pekerja, pemerintah, masyarakat, lembaga
nonpemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.
Adapun syarat mendasar yang perlu diperhatikan dalam
pengambilan keputusan yang beretika (Brooks, 2006)
selalu:
1. Berusaha mengakomodasi kepentingan mereka (welloffnes);
2. Mempertimbangkan distribusi yang adil antara beban
dan keuntungan (fairness); dan
3. Memerhatikan hak (right).
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa
pendekatan pengambilan keputusan etis bisa dilakukan
berdasarkan teori etika maupun dengan pendekatan lain
dan dapat dirumuskan dengan batasan-batasan tertentu.
Lebih lanjut, Brooks (2006) mengemukakan tentang
batasan tentang pendekatan-pendekatan pengambilan
keputusan etis adalah filosofis adalah kerangka dalam
berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai
masalah. Jadi, jika pemikirannya tidak secara kritis maka
itu tidak termasuk dalam pemikiran filosofis. Mengenai
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kaitannya dengan pengambilan keputusan etis, maka
berikut ini penjelasan lengkapnya:
a. Konsekuensialisme, Utilitarianisme, atau Teologi
Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu
tindakan itu benar secara moral jika konsekuensi yang
menguntungkan lebih besar daripada konsekuensi
yang merugikan. Maka dari itu, penganut ideologi ini
meyakini bahwa tindakan yang benar secara moral
adalah suatu tindakan yang menghasilkan akibat yang
baik.
b. Deontologi
Deontologi berfokus pada kewajiban dan
tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan
atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari
tindakan.
Tindakan
yang
didasarkan
pada
pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat
penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang
diharapkan memenuhi kewajibannya.
c. Etika Kebajikan
Etika kebajikan berkaitan dengan aspek motivasi
dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil
keputusan. Pertama, asumsi bahwa semua pemegang
saham ingin memaksimalkan hanya keuntungan
jangka pendek seperti dipaparkan di atas
menunjukkan fokus yang terlalu sempit. Kedua, hak
dan tuntutan kelompok-kelompok nonpemegang
saham, seperti pengguna dan pelanggan, mitra usaha
(supplier, distributor, pemasar), pekerja, pemerintah,
masyarakat, lembaga nonpemerintah maupun
lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai
kepentingan dalam keputusan yang dihasilkan, atau di
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dalam perusahaan itu sendiri, harus menjadi
pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan.
Pengambilan keputusan harus dapat mengkonsolidasikan kepentingan para pihak ke dalam tiga
kepentingan yang umum atau mendasar, yaitu:
 Kepentingan mereka seharusnya menjadi lebih baik
sebagai hasil dari keputusan;
 Keputusan tersebut seharusnya menghasilkan
pembagian yang adil dalam keuntungan dan beban;
 Keputusan tersebut seharusnya tidak menyinggung
hak para pemangku kepentingan, termasuk para
pembuat keputusan.
4.6 Pendekatan 5 Pertanyaan
Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan
pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh
Graham Tucker (1990) untuk pengambilan keputusan
yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Kerangka 5pertanyaan adalah pendekatan berguna untuk
pertimbangan tertib masalah tanpa banyak eksternalitas
dan di mana fokus khusus yang diinginkan oleh
perancang proses pengambilan keputusan pada relevansi
isu tertentu untuk organisasi atau pengambil keputusan
yang terlibat untuk pengobatan yang diperluas dari
pendekatan ini. Pendekatan 5 pertanyaan opsional
dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan
Pendekatan ini bersifat opsional dan dirancang untuk
memfokuskan proses pengambilan keputusan pada
relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan
keputusan yang terlibat. Adapun pertanyaan dalam
pendekatan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:
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Pendekatan ini merupakan pendekatan yang
cukup komprehensif karena melibatkan berbagai
kelompok kepentingan, bahkan juga termasuk aspek
lingkungan, yang selama ini jarang dijadikan sebagai
pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan.
Pendekatan ini penting dilakukan untuk menghindari
monopoli tujuan aktivitas bisnis yang hanya
memprioritaskan pada maksimalisasi keuntungan.
4.7 Pendekatan Standar Moral
Pendekatan standar moral dibangun oleh
Velasquez (1992) untuk menganalisis dampak
stakeholder yang dibangun langsung pada tiga
kepentingan mendasar dari stakeholder itu sendiri.
Ilustrasi dari pendekatan ini dapat dilihat dalam diagram
berikut ini:
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Pendekatan ini lebih fokus daripada pendekatan 5
pertanyaan, dan memandu pengambilan keputusan
untuk melakukan analisis yang lebih luas berdasarkan
keuntungan bersih bukan hanya profitabilitas sebagai
tantangan pertama dari keputusan yang diusulkan.
Pendekatan ini menawarkan sebuah kerangka yang lebih
cocok untuk pertimbangan keputusan yang memiliki
dampak signifikan di luar korporasi dari kerangka kerja 5
pertanyaan.
4.8 Pendekatan Pastin
Pastin (1986) menggunakan konsep etika aturan
dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu
dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilainilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau
perilaku yang diinginkan. Pendekatan Pastin ini dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
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Keempat pendekatan tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan
pengambilan keputusan yang beretika (ethical decision
making/EDM). Meskipun masing-masing pendekatan
memiliki penekanan dan pembeda khusus, namun
benang merah dari keempat pendekatan tersebut adalah
bagaimana keputusan mampu mengakomodasi dan tidak
mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing
pemangku kepentingan.

*****
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ISU ETIKA SIGNIFIKAN
DALAM DUNIA BISNIS DAN PROFESI

5.1 Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan adalah perbedaan antara
kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan
ekonomis pribadi Direktur, Komisaris atau pemegang
saham utama di suatu perusahaan. Benturan kepentingan
ini dapat dikategorikan menjadi 8 jenis situasi sebagai
berikut :
1. Segala konsultasi atau hubungan lain yang signifikan
atau berkeinginan mengambil andil di dalam aktivitas
pemasok, pelanggan atau pesaing (competitor).
2. Segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan
kepentingan perusahaan.
3. Segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan
personal yang masih ada hubungan keluarga ( family )
dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal
tersebut.
4. Segala posisi dimana karyawan dan pimpinan
perusahaan mempunyai pengaruh (control) terhadap
evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari
personal yang masih ada hubungan keluarga.
5. Segala penggunaan pribadi maupun berbagai
informasi rahasia perusahaan demi suatu kepentingan
pribadi, seperti anjuran untuk membeli atau menjual
barang atau produk milik perusahaan yang didasarkan
atas informasi rahasia tersebut.
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6. Segala penjualan atau pembelian perusahaan yang
menguntungkan pribadi.
7. Segala penerimaan dari keuntungan seseorang atau
organisasi atau pihak ketiga yang berhubungan
dengan perusahaan.
8. Segala aktivitas yang berkaitan dengan insider trading
atas perusahaan yang telah go public yang merugikan
pihak lain.
Apabila situasi yang telah disebutkan terjadi atau
apabila individu tidak yakin apakah suatu situasi yang
sedang terjadi merupakan benturan kepentingan, maka
harus segera dilaporkan hal-hal yang terkait dengan
situasi tersebut kepada petugas kepatuhan perusahaan.
Apabila
manajemen
senior
perusahaan
menetapkan bahwa situasi tersebut menimbulkan
kepentingan, maka mereka harus segera melaporkan
benturan kepentingan ini kepada komite pemeriksa.
Berikut ini merupakan beberapa upaya suatu perusahaan
atau
organisasi
dalam
menghindari
benturan
kepentingan adalah sebagai berikut :
 Menghindari diri dari tindakan dan situasi yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan pribadi dengan
perusahaan.
 Mengusahakan lahan pribadi untuk digunakan sebagai
kebun perusahaan yang dapat menimbulkan potensi
penyimpangan kegiatan pemupukan.
 Menyewakan properti pribadi kepada perusahaan
yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan
kegiatan pemeliharaan.
 Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan
di luar pekerjaan perusahaan.
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 Memiliki bisnis pribadi yang sama dengan perusahaan.
 Menghormati hak setiap insane perusahaan untuk
memiliki kegiatan di luar jam kerja, di luar pekerjaan
dari perusahaan dan yang bebas dari benturan
kepentingan.
 Tidak akan memegang jabatan dalam suatu lemaga
atau institusi lain di luar perusahaan dalam bentuk
apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis
dari yang berwenang.
 Menghindari diri dari memiliki kepentingan keuangan
maupun non keuangan pada suatu perusahaan atau
organisasi pesaing.
 Menghindari situasi atau perilaku yang dapat
menimbulkan kesan, spekulasi atau kecurigaan
adanya benturan kepentingan.
 Mengungkapkan
atau
melaporkan
setiap
kemungkinan benturan kepentingan pada suatu
kontrak yang telah disetujui maupun yang belum
disetujui.
 Tidak akan menginvestasikan dana atau melakukan
ikatan bisnis pada individu atau pihak lain yang
mempunyai keterkaitan bisnis secara langsung ,aupun
tidak langsung.
5.2 Etika di Tempat Kerja
Etika dalam profesionalisme bisnis. Ada dua hal
yang terkandung dalam etika bisnis yaitu kepercayaan
dan tanggung jawab. Kepercayaan diterjemahkan kepada
bagaimana mengembalikan kejujuran dalam dunia kerja
dan menolak stigma lama bahwa kepintaran berbisnis
diukur dari kelihaian memperdayasaingan. Sedangkan
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tanggung jawab diarahkan atas mutu output sehingga
insan bisnis jangan puas hanya terhadap kualitas kerja
yang asal-asalan. Adapun beberapa praktik di dalam
suatu pekerjaan yang dilandasi dengan etika dengan
berinteraksi di dalam suatu perusahaan, misalnya:
 Etika Terhadap Saingan
Kadang-kadang ada produsen berbuat kurang etis
terhadap saingan dengan menyebarkan rumor, bahwa
produk saingan kurang bermutu atau juga terjadi
produk saingan dirusak dan dijual kembali ke pasar,
sehingga menimbulkan citra negatifdari pihak
konsumen.
 Etika Hubungan dengan Karyawan
Di dalam perusahaan ada aturan-aturan dan batasbatas etika yang mengatur hubungan atasan dan
bawahan, Atasan harus ramah dan menghormati hakhak bawahan, Karyawan diberi kesempatan naik
pangkat, dan memperoleh penghargaan.
 Etika dalam hubungan dengan public
Hubungan dengan publik harus dujaga sebaik
mungkin, agar selalu terpelihara hubungan harmonis.
Hubungan
dengan
public
ini
menyangkut
pemeliharaan ekologi, lingkungan hidup. Hal ini
meliputi konservasi alam, daur ulang dan polusi.
Menjaga kelestarian alam, recycling (daur ulang)
produk adalah uasha-usaha yang dapat dilakukan
perusahaan dalam rangka mencegah polusi, dan
menghemat sumber daya alam.
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5.3 Aktivitas Bisnis Internasional Masalah Budaya
Apakah sebuah bisnis merupakan multinasional
sejati atau hanya menjual kepada beberapa pasar luar
negeri tertentu, terdapat sejumlah faktor yang akan
berpengaruh
terhadap
operasi
internasionalnya.
Keberhasilan dalam pasar luar negeri sebagian besar
ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut menanggapi
hambatan sosial, ekonomi, hukum, dan politik dalam
perdagangan internasional.
Perbedaan Sosial dan Budaya : Setiap perusahaan
yang memiliki rencana menjalankan bisnis di negara lain
harus memahami perbedaan antara masyarakat dan
budaya negara tersebut dengan negara asalnya, beberapa
perbedaan tentu saja cukup jelas terlihat.
5.4 Akuntanbilitas Sosial
Tujuan Akuntanbilitas Sosial, antara lain :
1. Untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat
seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang
ditimbulkan oleh aktifitas-aktifitas yang berkaitan
dengan produksi suatu perusahaan.
2. Untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan
perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup:
financial dan managerial social accounting, social
auditing.
3. Untuk menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial
agar dapat menentukan suatu hasil yang lebih relevan
dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial
suatu perusahaan.
Salah satu alasan utama kemajuan akuntabilitas
sosial menjadi lambat yaitu kesulitan dalam pengukuran
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kontribusi dan kerugian. Prosesnya terdiri dari atas tiga
langkah, diantaranya:
a. Menentukan biaya dan manfaat social yaitu Sistem
nilai masyarakat merupakan faktor penting dari
manfaat dan biaya sosial.
b. Kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat yaitu saat
aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial
ditentukan dan kerugian serta kontribusi
c. Menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir yaitu
Tanggung Jawab Sosial Bisnis dunia bisnis hidup
ditengah-tengah masyarakat, kehidupannya tidak bisa
lepas dari kehidupan masyarakat.
5.5 Manajemen Krisis
Manajemen krisis adalah respon pertama
perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat
merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan
normal. Artinya terjadi gangguan pada proses bisnis
‘normal’ yang menyebabkan perusahaan mengalami
kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada,
dan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis.
Kejadian buruk dan krisis yang melanda dunia
bisnis dapat mengambil beragam bentuk. Mulai dari
bencana alam seperti Tsunami, musibah teknologi
(kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya) sampai
kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian
buruk dan krisis, berpotensi menghentikan proses
normal bisnis yang telah dan sedang berjalan,
membutuhkan penanganan yang segera (immediate) dari
pihak manajemen.
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Saat ini, manajemen krisis dinobatkan sebagai new
corporate discipline. Manajemen krisis adalah respon
pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang
dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah
berjalan normal. Pendekatan yang dikelola dengan baik
sebagai respon terhadap kejadian itu terbukti secara
signifikan sangat membantu meyakinkan para pekerja,
pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat luas akan
kemampuan organisasi melewati masa krisis. Aspek
dalam Penyusunan Rencana Bisnis Setidaknya terdapat
enam aspek yang mesti kita perhatikan jika kita ingin
menyusun rencana bisnis yang lengkap. Yaitu tindakan
untuk menghadapi :
 Situasi darurat (emergency response),
 Skenario untuk pemulihan dari bencana (disaster
recovery),
 Skenario untuk pemulihan bisnis (business recovery),
 Strategi untuk memulai bisnis kembali (business
resumption),
 Menyusun
rencana-rencana
kemungkinan
(contingency planning), dan
 Manajemen krisis (crisis management).
Penanganan Krisis Pada hakekatnya dalam setiap
penanganan krisis, perusahaan perlu membentuk tim
khusus. Tugas utama tim manajemen krisis ini terutama
adalah mendukung para karyawan perusahaan selama
masa krisis terjadi. Kemudian menentukan dampak dari
krisis yang terjadi terhadap operasi bisnis yang berjalan
normal, dan menjalin hubungan yang baik dengan media
untuk mendapatkan informasi tentang krisis yang terjadi.
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Sekaligus menginformasikan kepada pihak-pihak yang
terkait terhadap aksi-aksi yang diambil perusahaan
sehubungan dengan krisis yang terjadi. Dalam
menghadapi krisis dibutuhkan kepemimpinan yang
efektif.

*****
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PERKEMBANGAN TERAKHIR
DALAM ETIKA BISNIS DAN PROFESI

6.1 Perkembangan Etika Bisnis di Indonesia
Etika bisnis dapat dikatakan baru berkembang
dalam satu dua dasawarsa terakhir ini. Jika dibandingkan
dengan etika khusus lainnya sebagai cabang etika
terapan, seperti etika politik, dan kedokteran, etika bisnis
dirasakan masih sangat baru. Dengan semakin gencarnya
pembicaraan mengenai etika bisnis di masyarakat
bersama dengan hidupnya kegiatan bisnis di negera kita,
mulai disadari bahwa etika bisnis perlu mendapatkan
perhatian yang lebih besar, khususnya dalam kerangka
perilaku bisnis di Indonesia.
Disadari bahwa tuntutan dunia bisnis dan
manajemen dewasa ini semakin tinggi dan keras yang
mensyaratkan sikap dan pola kerja yang semakin
profesional. Persaingan yang makin ketat juga
mengharuskan pebisnis dan manajer untuk sungguhsungguh menjadi profesional jika mereka ingin meraih
sukses. Namun yang masih sangat memprihatinkan di
Indonesia adalah bahwa profesi bisnis belum dianggap
sebagai profesi yang luhur. Hal ini disebabkan oleh
pandangan masyarakat yang menganggap bahwa bisnis
adalah usaha yang kotor. Itulah sebabnya bisnis selalu
mendapatkan konotasi jelek, sebagai kerjanya orangorang kotor yang disimbolkan lintah darat yaitu orang
yang mengeruk keuntungan secara tidak halal menghisap
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darah orang lain. Kesan dan sikap masyarakat seperti ini
sebenarnya disebabkan oleh orang-orang bisnis itu
sendiri yang memperlihatkan citra negatif tentang bisnis
di masyarakat. Banyak pebisnis yang menawarkan
barang tidak bermutu dengan harga tinggi,
mengakibatkan citra bisnis menjadi jelek. Selain itu juga
banyak pebisnis yang melakukan kolusi dan nepotisme
dalam memenangkan lelang, penyuapan kepada para
pejabat, pengurangan mutu untuk medapatkan laba
maksimal, yang semuanya itu merupakan bisnis a-moral
dan tidak etis dan menjatuhkan citra bisnis di Indonesia.
Rusaknya citra bisnis di Indonesia tersebut juga
diakibatkan adanya pandangan tentang bisnis di
masyarakat kita, yaitu pandangan praktis-realistis dan
bukan pandangan ideal. Pandangan praktis-realistis
adalah pandangan yang bertumpu pada kenyataan yang
berlaku umum pada saat ini. Pandangan ini melihat
bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia untuk
memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa
untuk memperoleh keuntungan. Pada pandangan ini
ditegaskan secara jelas bahwa tujuan dari bisnis adalah
mencari laba. Bisnis adalah kegiatan profit making,
bahkan laba dianggap sebagai satu-satunya tujuan pokok
bisnis. Dasar pemikiran mereka adalah keuntungan itu
sah untuk menunjang kegiatan bisnis itu. Tanpa
keuntungan bisnis tidak mungkin berjalan. Friedman
dalam De George (1986) menyatakan bahwa dalam
kenyataan keuntunganlah yang menjadi satu-satunya
motivasi dasar orang berbisnis. Karena orang berbisnis
ingin mencari keuntungan, maka orang yang tidak mau
mencari keuntungan bukan tempatnya di bidang bisnis.
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Inilah suatu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Lain
halnya dengan pandangan ideal, yaitu melakukan
kegiatan bisnis karena dilatarbelakangi oleh idealisme
yang luhur.
Menurut pandangan ini bisnis adalah suatu
kegiatan di antara manusia yang menyangkut
memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dasar
pemikiran mereka adalah pertukaran timbal balik
secara fair, di antara pihak-pihak yang teribat. Maka yang
ingin ditegakkan adalah keadilan kumulatif dan keadilan
tukarmenukar yang sebanding. Konosuke Matsushita
dalam Lee dan Yoshihara (1997) yang menyatakan
bahwa tujuan bisnis sebenarnya bukanlah mencari
keuntungan, melainkan untuk melayani masyarakat.
Sedangkan
keuntungan
adalah
simbol
kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis yang kita
lakukan. Fokus perhatian bisnis adalah memberi
pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan
kita akan memperoleh keuntungan dari pelayanan
tersebut. Pandangan bisnis ideal semacam ini, bisnis
yang baik selalu memiliki misi tertentu yang luhur dan
tidak sekedar mencari keuntungan. Misi itu adalah
meningkatkan standar hidup masyarakat, dan membuat
hisup manusia menjadi lebih manusiawi melalui
pemenuhan kebutuhan secara etis.
Melihat pandangan bisnis di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa etika bisnis di Indonesia masih jelek.
Citra jelek tersebut disebabkan oleh pandangan pertama
yang melihat bisnis hanya sebagai sekedar mencari
keuntungan.
Tentu
saja
mencari
keuntungan
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sebagaimana dikatakan di atas. Hanya saja sikap yang
timbul dari kesadaran bahwa bisnis hanya mencari
keuntungan telah mengakibatkan perilaku yang
menjurus menghalalkan segala cara demi mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan
nilai-nilai manusiawi lainnya seperti adanya persaingan
tidak sehat, monopoli, kecurangan, pemalsuan,
eksploitasi buruh dan sebagainya. Keuntungan adalah hal
yang baik dan perlu untuk menunjang kegiatan bisnis
selanjutnya, bahkan tanpa keuntungan, misi luhur bisnis
pun tidak akan tercapai. Persoalan dihadapi di sini
adalah bagaimana mengusahakan agar keuntungan yang
diperoleh itu wajar-wajar saja, karena yang utama adalah
melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan
tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis
ini. Perkembangan etika bisnis di Indonesia yang
demikian itu, nampaknya hingga sekarang masih jauh
dari harapan.
Berikut ini adalah pembahasan tentang
bagaimana perkermbangan terakhir dalam etika bisnis
dan profesi. Menurut para ahli etika tidak lain adalah
aturan perilaku, adat pergaulan manusia dalam
pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang
benar dan mana yang buruk. Kata Etika sendiri berasal
dari kata “ETHOS” dari bangsa Yunani yang memiliki arti
nilai-nilai, norma-norma, kaidah dan ukuran bagi tingkah
laku manusia yang baik, seperti yang didefinisikan oleh
bebrapa ahli sebagai berikut :
 Drs. O.P Simorangkir
Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam
berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik
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Drs. Sidi. Gajalba dan Sistematika filsafat
Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan
manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh
yang dapat ditentukan oleh akal
 Drs. H. Burhanudin Salam
Cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan
norma moral yang menentukan perilaku manusia
dalam hidupnya.
Perkembangan Etika tersebut sudah melewati
beberapa fase, yaitu :
1. Etika Teologis
Pada perkembangan generasi pengertian
pertama, semua sistem etika berasal dari sistem
ajaran agama.Semua agama
mempunyai
ajaranajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan
perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup
bagi para penganutnya.Karena itu, ajaran etika
menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan
semua agama, dan semua tokoh agama atau ulama,
pendeta, rahib, monk, dan semua pemimpin agama
akrab dengan ajaran etika itu.Semua rumah ibadah
diisi dengan khutbah-khutbah tentang ajaran moral
dan etika keagamaan masing-masing.
Bagi agama-agama yang mempunyai kitab suci,
maka materi utama kitab-kitab suci itu juga adalah
soal-soal yang berkaitan dengan etika.Karena itu,
perbincangan mengenai etika seringkali memang tidak
dapat dilepas dari ajaran-ajaran agama. Bahkan dalam
Islam dikatakan oleh nabi Muhammad saw bahwa
“Tidaklah aku diutus menjadi Rasul kecuali untuk
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tujuan memperbaiki akhlaq manusia”. Inilah misi
utama kenabian Muhammad saw.
2. Etika Ontologis
Dalam perkembangan kedua, sistem etika itu
lama kelamaan juga dijadikan oleh para filosof dan
agamawan sebagai objek kajian ilmiah. Karena filsafat
manusia
sangat
berkembang
pembahasannya
mengenai soal-soal etika dan perilaku manusia
ini.Karena itu, pada tingkat perkembangan pengertian
yang kedua, etika itu dapat dikatakan dilihat sebagai
objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat.Inilah yang
saya namakan sebagai tahap perkembangan yang
bersifat ontologis. Etika yang semula hanya dilihat
sebagai doktrin-doktrin ajaran agama, dikembangkan
menjadi ‘ethics’ dalam pengertian sebagai ilmu yang
mempelajari sistem ajaran moral.
3. Etika Positivist
Dalam perkembangan selanjutnya, setidaknya
dimulai pada permulaan abad ke 20, orang mulai
berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya
dikaji dan dikhutbahkan secara abstrak dan bersifat
umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit
dan bersifat operasional. Kesadaran mengenai
pentingnya penulisan dalam suatu bentuk kodifikasi
ini dapat dibandingkan dengan perkembangan sejarah
yang pernah dialami oleh sistem hukum pada abad ke10 di zaman khalifah Harun Al-Rasyid atau dengan
muncul pandangan filsafat Posivisme Auguste Comte
pada abad ke 18 yang turut mempengaruhi pengertian
modern tentang hukum positif.
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Dalam perkembangan generasi ketiga ini, mulai
diidealkan terbentuknya sistem kode etika di pelbagai
bidang organisasi profesi dan organisasi-organisasi
publik. Bahkan sejak lama sudah banyak di antara
organisasi-organisasi
kemasyarakatan
ataupun
organisasi-organisasi profesi di Indonesia sendiri,
seperti Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain yang
sudah sejak dulu mempunyai naskah Kode Etik
Profesi. Dewasa ini, semua partai politik juga
mempunyai
kode
etik
kepengurusan
dan
keanggotaan.Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kode
etika PNS. Inilah taraf perkembangan positivist
tentang sistem etika dalam kehidupan publik.Namun,
hampir semua kode etik yang dikenal dewasa ini,
hanya bersifat proforma.Adanya dan tiadanya tidak
ada bedanya.Karena itu, sekarang tiba saatnya
berkembang kesadaran baru bahwa kode etika-kode
etika yang sudah ada itu harus dijalankan dan
ditegakkan sebagaimana mestinya.
4. Etika Fungsional Tertutup
Tahap perkembangan generasi pengertian etika
yang terakhir itulah yang saya namakan sebagai tahap
fungsional, yaitu bahwa infra-struktur kode etika itu
disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan
sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama.
Untuk itu, diperlukan infra-struktur yang mencakup
instrumen aturan kode etik dan perangkat
kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika itu
dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional.
Dimana-mana di seluruh dunia, mulai muncul
kesadaran yang luas untuk membangun infra struktur
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etik ini di lingkungan jabatan-jabatan publik. Bahkan
pada
tahun
1996,
Sidang
Umum
PBB
merekomendasikan agar semua negara anggota
membangun apa yang dinamakan “ethics infrastructure in public offices” yang mencakup pengertian
kode etik dan lembaga penegak kode etik. Itu juga
sebabnya maka di Eropa, di Amerika, dan negaranegara lain di seluruh penjuru dunia mengembangkan
sistem kode etik dan komisi penegak kode etik itu.
Tidak terkecuali kita di Indonesia juga mengadopsi ide
itu dengan membentuk Komisi Yudisial yang
dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 dalam rangka
Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.
Bersamaan dengan itu, kita juga membentuk Badan
Kehormatan DPR, dan Badan Kehormatan DPD, dan
lain-lain untuk maksud membangun sistem etika
bernegara. Pada tahun 2001, MPR-RI juga
mengesahkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
5. Etika Fungsional Terbuka
Namun demikian, menurut Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017 ini,
semua infra-struktur kode etik dan sistem
kelembagaan penegakan etika tersebut di atas dapat
dikatakan sama sekali belum dikonstruksikan sebagai
suatu sistem peradilan etika yang bersifat independen
dan terbuka sebagaimana layaknya sistem peradilan
modern. Persoalan etika untuk sebagian masih
dipandang sebagai masalah private yang tidak
semestinya diperiksa secara terbuka. Karena itu,
semua lembaga atau majelis penegak kode etika selalu
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bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai
mekanisme kerja yang bersifat internal di tiap-tiap
organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik
yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika itu
selama ini memang tidak dan belum didesain sebagai
suatu proses peradilan yang bersifat independen dan
terbuka.
Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk
menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis.
Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan
identitas sendiri, pertama kali timbul di amerika srikat
pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan
etika bisnis De George membedakannya kepada lima
periode
1. Situasi Dahulu
Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan
filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana
sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama
dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan
ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa
ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis
disoroti dari sudut pandang teologi.
2. Masa Peralihan: tahun 1960-an
Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang
dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi
timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan
terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS),
revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan
terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini
juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi
perhatian pada dunia pendidikan khususnya
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manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah
baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and
society and coorporate sosial responsibility, walaupun
masih menggunakan pendekatan keilmuan yang
beragam minus etika filosofis.
3. Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an
Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran
etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu: sejumlah filsuf
mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah
etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai
suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang
meliputi dunia bisnis terjadinya krisis moral yang
dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja
sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen
dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E.
Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini
disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu
pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang
diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi
Departemen bersama colledge of business pada bulan
November 1974.
4. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an
Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru
mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal
ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya
perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan
mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula
European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan
menjadi forum pertemuan antara akademisi dari
universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakilwakil dari organisasi nasional dan nternasional.
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5. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an
Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA,
Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang
yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah
institute of moralogy pada universitas Reitaku di
Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh
manajemen center of human values yang didirikan
oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen
di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International
Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE)
pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo. Di indonesia sendiri
pada beberapa perguruan tinggi terutama pada
program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah
etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasiorganisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang
etika bisnis
misalnya
lembaga
studi
dan
pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU
Indonesia) di jakarta.
6.2 Dampak Negatif Akibat Implementasi Bisnis yang
Tidak Etis di Indonesia
Pada dunia bisnis, upaya untuk mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan hal yang
wajar. Bahkan upaya ini akan menyemarakkan
keseluruhan sistem perekonomian nasional, dalam arti
keuntungan yang sebesar-besarnya didapatkan dengan
melaksanakan
berbagai
kegiatan
yang
akan
mempengaruhi perekonomian. Namun sayangnya dalam
kenyataan upaya mendapatkan keuntungan tersebut
cenderung mengabaikan etika bisnis.
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Keuntungan yang besar diperoleh dengan
mengorbankan faktor-faktor bisnis lainnya. Perilaku
bisnis yang tidak etis untuk mendapatkan keuntungan
maksimum akan berdampak sebagai berikut.
1. Upah dan kesejahteraan karyawan menurun
2. Mematikan usaha pemasok
3. Merusak lingkungan
4. Merugikan konsumen
5. Membohongi bank dan lembaga pembiayaan lain
Hal-hal di atas merupakan contoh kegiatan yang
cenderung melanggar etika bisnis. namun demikian, pada
saat ini tidak boleh pesimis dengan kemampuan etika
dan moral sebagian pengusaha kita yang berambisi untuk
bisnis yang halal dan berkah. Mereka sebagai pengusaha
yang patriotik mengajak dan memperingatkan para
pengusaha lainnya untuk selalu berlaku etis dan moralis.
Asosiasi pengusaha seperti KADIN dapat menjadi
pendorong ke arah pelaksanaan etika dan moral
usahawan yang lebih baik untuk itu perlu adanya
reorientasi baru di mana para pimpinan harus
memahami etika dan moral bisnis yang memadai.
6.3 Perkembangan Terakhir dalam Etika bisnis dan
profesi
Dalam pandangan saya, pengertian etik tersebut
sudah melewati empat tahap atau fase perkembangan
generasi pengertian, yaitu
1. Fase pengertian teologis (etika teologis)
Pada perkembangan generasi pengertian
pertama, semua sistem etika berasal dari sistem
ajaran agama. Semua agama mempunyai ajaran74
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ajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan
perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup
bagi para penganutnya. Karena itu, ajaran etika
menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan
semua agama, dan semua tokoh agama atau ulama,
pendeta, rahib, monk, dan semua pemimpin agama
akrab dengan ajaran etika itu. Semua rumah ibadah
diisi dengan khutbah-khutbah tentang ajaran moral
dan etika keagamaan masing-masing.
2. Fase pengertian ontologis (etika ontologis)
Dalam perkembangan kedua, sistem etika itu
lama kelamaan juga dijadikan oleh para filosof dan
agamawan sebagai objek kajian ilmiah.Karena filsafat
manusia
sangat
berkembang
pembahasannya
mengenai soal-soal etika dan perilaku manusia
ini.Karena itu, pada tingkat perkembangan pengertian
yang kedua, etika itu dapat dikatakan dilihat sebagai
objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat.Inilah yang
saya namakan sebagai tahap perkembangan yang
bersifat ontologis.Etika yang semula hanya dilihat
sebagai doktrin-doktrin ajaran agama, dikembangkan
menjadi ‘ethics’ dalam pengertian sebagai ilmu yang
mempelajari sistem ajaran moral.
3. Fase pengertian positivis (etika positivist)
Dalam perkembangan selanjutnya, setidaknya
dimulai pada permulaan abad ke 20, orang mulai
berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya
dikaji dan dikhutbahkan secara abstrak dan bersifat
umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit
dan bersifat operasional. Kesadaran mengenai
pentingnya penulisan dalam suatu bentuk kodifikasi
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ini dapat dibandingkan dengan perkembangan sejarah
yang pernah dialami oleh sistem hukum pada abad ke10 di zaman khalifah Harun Al-Rasyid atau dengan
muncul pandangan filsafat Posivisme Auguste Comte
pada abad ke 18 yang turut mempengaruhi pengertian
modern tentang hukum positif.
Dalam perkembangan generasi ketiga ini, mulai
diidealkan terbentuknya sistem kode etika di pelbagai
bidang organisasi profesi dan organisasi-organisasi
publik. Bahkan sejak lama sudah banyak di antara
organisasi-organisasi
kemasyarakatan
ataupun
organisasi-organisasi profesi di Indonesia sendiri,
seperti Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain yang
sudah sejak dulu mempunyai naskah Kode Etik
Profesi. Dewasa ini, semua partai politik juga
mempunyai kode etik kepengurusan dan keanggotaan.
Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kode etika
PNS.Inilah taraf perkembangan positivist tentang
sistem etika dalam kehidupan publik. Namun, hampir
semua kode etik yang dikenal dewasa ini, hanya
bersifat proforma. Adanya dan tiadanya tidak ada
bedanya.Karena
itu,
sekarang
tiba
saatnya
berkembang kesadaran baru bahwa kode etika-kode
etika yang sudah ada itu harus dijalankan dan
ditegakkan sebagaimana mestinya.
4. Fase pengertian fungsional (etika fungsional).
a. Etika Fungsional Tertutup
Tahap perkembangan generasi pengertian
etika yang terakhir itulah yang saya namakan
sebagai tahap fungsional, yaitu bahwa infrastruktur kode etika itu disadari harus difungsikan
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dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam
praktik kehidupan bersama. Untuk itu, diperlukan
infra-struktur yang mencakup instrumen aturan
kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya,
sehingga sistem etika itu dapat diharapkan benarbenar bersifat fungsional. Dimana-mana di seluruh
dunia, mulai muncul kesadaran yang luas untuk
membangun infra struktur etik ini di lingkungan
jabatan-jabatan publik. Bahkan pada tahun 1996,
Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua
negara anggota membangun apa yang dinamakan
“ethics infra-structure in public offices” yang
mencakup pengertian kode etik dan lembaga
penegak kode etika.
b. Etika Fungsional Terbuka
Menurut
Ketua
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu 2012-2017 ini, semua infrastruktur kode etik dan sistem kelembagaan
penegakan etika tersebut di atas dapat dikatakan
sama sekali belum dikonstruksikan sebagai suatu
sistem peradilan etika yang bersifat independen
dan terbuka sebagaimana layaknya sistem
peradilan modern. Persoalan etika untuk sebagian
masih dipandang sebagai masalah private yang
tidak semestinya diperiksa secara terbuka. Karena
itu, semua lembaga atau majelis penegak kode etika
selalu bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai
mekanisme kerja yang bersifat internal di tiap-tiap
organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik
yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika
itu selama ini memang tidak dan belum didesain
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sebagai suatu proses peradilan yang bersifat
independen dan terbuka.
6.4 Perkembangan etika bisnis menurut Bertens
(2000)
Situasi Dahulu Pada awal sejarah filsafat, Plato,
Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki
bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia
bersama dalam negara dan membahas bagaimana
kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.
1. Masa
Peralihan:
tahun
1960-an
ditandai
pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di
Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota
Perancis),
penolakan
terhadap
establishment
(kemapanan). Hal ini memberi perhatian pada dunia
pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan
menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum
dengan nama Business and Society. Topik yang paling
sering dibahas adalah corporate social responsibility.
2. Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an sejumlah filsuf
mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah
etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai
suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang
meliputi dunia bisnis di AS.
3. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an di Eropa
Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai
berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat
forum pertemuan antara akademisi dari universitas
serta sekolah bisnis yang disebut European Business
Ethics Network (EBEN).
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4. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an
tidak terbatas lagi pada dunia Barat. Etika bisnis sudah
dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan
International Society for Business, Economics, and
Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.
6.5 Etika Profesional Profesi Akuntan Publik
Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada
masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat
yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap
mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika
profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi
terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang
dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika
profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai
akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen
Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam
konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi
profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan
dalam konggres IAI tahun 1981, 1986,1994, dan terakhir
tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998
diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.
Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik
dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan
berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional
Akuntan Publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan
review, dan jasa konsultansi. Auditor independen adalah
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akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas
laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit
atas dasar standar auditing yang tercantum dalam
Standar Profesional Akuntan Publik. Kode Etik Ikatan
Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika
Kompartemen Akuntan Publik untuk mengatur perilaku
akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam
profesi akuntan publik.
6.6 Pentingnya Etika
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara
hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan
suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya
manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut
menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan
sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.
Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga
kepentingan masing-masing yang terlibat agara mereka
senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan
kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang
tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi
umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh
kembangnya etika di masyarakat kita.
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah
aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan
antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan
mana yang buruk.
Ada dua macam etika yang harus kita pahami
bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku
manusia :
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1. 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.
2. Etika Normatif,
Yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai
sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki
oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang
bernilai. Etika secara umum dapat dibagi menjadi :
a. Etika Umum,
Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar
bagaimana manusia bertindak secara etis,
bagaimana manusia mengambil keputusan etis,
teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar
yang menjadi pegangan bagi manusia dalam
bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau
buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat
dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang
membahas mengenai pengertian umum dan teoriteori.
b. Etika Khusus,
Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral
dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.
Penerapan ini bisa berwujud: bagaimana saya
mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang
kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan,
yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip
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moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga
berwujud :
 Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang
lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan
khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang
memungkinkan manusia bertindak etis.
 Cara bagaimana manusia mengambil suatu
keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip
moral dasar yang ada dibaliknya.
Etika khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :
 Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban
dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
 Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban,
sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota
umat manusia.
Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan
etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan
tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri
dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.
Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan
manusia baik secara langsung maupun secara
kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis
terhadap pandangan-pandangan dunia dan idiologiidiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap
lingkungan hidup.

*****
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ETIKA LINGKUNGAN

7.1 Dimensi Polusi dan Penyusutan Sumber Daya
Ancaman lingkungan berasal dari dua sumber,
yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi
mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan
terhadap lingkungan oleh pembutan atau penggunaan
komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada
konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka.
1. Polusi Udara, Air, dan Tanah
Polusi udara bermula sejak terjadinya revolusi
industri dunia, dan semakin meningkat secara besarbesaran saat industri mulai meluas. Isu lingkungan
yang terkait dengan polusi udara diantaranya
pemanasan global, penyusutan ozon, hujan asam,
racun udara, dan kualitas udara. Polusi Air Polusi air
dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar
sebagai berikut:
a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan
pembuangan sampah domestik. Misalnya, sisa
detergen mencemari air. Buangan industri seperti
Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat
racun.
b. Sampah-sampah organik yang dibusukkan oleh
bakteri menyebabkan oksigen (O2) di air berkurang
sehingga
mengganggu
aktivitas
kehidupan
organisme air.
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c. Salah satu bahan pencemar di laut adalah
tumpahan minyak bumi, akibat kecelakaan kapal
tanker minyak yang sering terjadi. Banyak
organisme akuatik yang mati atau keracunan
karenanya
Bahan pencemar air saat ini sangat beragam dan
tidak hanya terdiri dari sampah organik, namun juga
garam, logam, bahan-bahan radioaktif, bakteri, virus
serta endapan. Semua jenis kontaminasi ini dapat
merusak bahkan menghancurkan kehidupan air,
mengancam kesehatan manusia serta mencemari air.
Tanah saat ini juga telah tercemar dengan zat-zat
beracun, limbah padat serta limbah nuklir. Zat
beracun dapat memberikan pengaruh buruk bagi
kesehatan dan lingkungan. Jumlah sampah atau
limbah padat yang dihasilkan manusia naik setiap
tahun, namun fasilitas untuk menanganinya justru
semakin sedikit. Reaktor nuklir mengandung bahanbahan radioaktif yang diketahui bersifat karsinogen.
Radiasi tingkat tinggi dapat menyebabkan kematian,
sedangkan dosis lebih rendah dapat menyebabkan
kanker dan kerusakan genetika pada generasi
selanjutnya.
Comtoh polusi tanah seperti sampah-sampah
plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis,
pecahan kaca, dan kaleng. Detergen yang bersifat non
bio degradable (secara alami sulit diuraikan) Zat kimia
dari buangan pertanian, misalnya insektisida.
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2. Penyusutan Spesies dan Habitat, Bahan Bakar Fosil,
dan Mineral
Manusia menyebabkan punahnya ribuan spesies
binatang dan tumbuhan begitu pula dengan semakin
sedikitnya jumlah habitat hutan yang hilang karena
digunduli oleh industri kayu, dan dijadikan
permukiman. Disamping itu penggunaan bahan bakar
fosil dan mineral meningkat terus sedangkan
ketersediaannya semakin menipis. Ketersediaan
bahan-bahan pengganti bahan bakar fosil dan mineral
pun terbatas, sehingga hanya dapat menunda sebentar
habisnya ketersediaan bahan bakar fosil dan mineral.
7.2 Etika Pengendalian Polusi
Tidak adanya upaya pengeendalian polusi
dikarenakan para pelaku bisnis menganggap udara dan
air itu barang gratis, dan melihat lingkungan sebagai
barang tak terbatas.
1. Etika Ekologi
Etika ekologi adalah sebuah etika yang
mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian
non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai
tersendiri dan bahwa, karena adanya nilai intrinsik ini,
kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan
mempertahankannya. Etika ekologi didasarkan pada
gagasan bahwa bagian-bagian lingkungan yang bukan
manusia perlu dijaga demi bagian-bagian itu sendiri,
tidak masalah apakah itu menguntungkan manusia
atau tidak.Namun hingga kini untuk memperluas hakhak moral terhadap hal-hal non-manusia masih sangat
kontroversial. Untuk hal tersebut dibutuhkan
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pendekatan lagi dalam menghadapi masalah
lingkungan yang berdasarkan hak-hak asasi manusia
maupun pertimbangan utilitarian.
2. Hak Lingkungan dan Pembatasan Mutlak
William T. Blackstone menyatakan bahwa
kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya
sangat diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap
manusia. Masalah utama dari pandangan Blackstone
adalah pandangan ini gagal memberikan petunjuk
tentang sejumlah pilihan yang cukup berat mengenai
lingkungan.
3. Utilitarianisme dan Pengendalian Parsial
Utilitarianisme memberikan suatu cara guna
menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab teori
hak-hak lingkungan Blackstone. Pendekatan utilitarian
menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha
menghindari polusi karena dia juga tidak ingin
merugikan kesejahteraan masyarakat.
a. Biaya Pribadi dan Biaya Sosial
Ketika
suatu
perusahaan
mencemari
lingkungan maka biaya pribadi selalu lebih kecil
dibanding dengan biaya sosialtotalnya (biaya
pribadi ditambah biaya eksternal). Polusi selalu
melibatkan biaya eksternal, yaitu biaya yang tidak
perlu dibayar oleh pihak yang memproduksi polusi
tersebut. Saat biaya pribadi untuk menghasilkan
suatu produk berbeda dari biaya sosial yang terkait
dengan proses produksinya, maka pasar tidak lagi
memberikan harga yang tepat atas komoditas yang
dihasilkan.

86

Etika Bisnis Dan Profesi

b. Penyelesaian : Tugas-Tugas Perusahaan
Penyelesaian untuk masalah biaya eksternal,
jika menurut utilitarian yang dapat dilakukan
dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran
ke dalam perhitungan, sehingga biaya-biaya ini
ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan
untuk menentukan harga komoditas mereka. Ada
beberapa cara untuk menginternalisasi biaya
eksternal polusi, yaitu meminta pihak yang
menyebabkan polusi untuk membayar ganti rugi
secara suka rela atau secara hukum kepada pihakpihak yang
dirugikan, serta
mewajibkan
perusahaan yang menjadi sumber polusi untuk
menghentikan polusi dengan memasang alat
indicator pengendali polusi.
c. Keadilan
Cara utilitarian menangani polusi (dengan
menginternalisasikan biaya) tampak konsisten
dengan persyaratan keadilan distributif sejauh
keadilan distributif tersebut mendukung kesamaan
hak. Internalisasi biaya eksternal juga terlihat
konsiten dengan persyaratan keadilan retributif
dan kompensatif. Dengan adanya pandangan
keadilan retributif dan keadilan kompensatif, maka
muncul biaya pengendalian polusi harus
ditanggung oleh pihak yang menyebabkan polusi
dan yang memperoleh keuntungan darinya, serta
keuntungan pengendalian polusi wajib diberikan
kepada pihak-pihak yang menanggung biaya
eksternal polusi.
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d. Biaya dan Keuntungan
Thomas Klein memberikan ringkasan
prosedur analisis biaya-keuntungan dengan
mengidentifikasi
biaya
dan
keuntungan,
mengevaluasi biaya dan keuntungan, dan
menambahkan biaya dan keuntungan
e. Ekologi Sosial, Ekofeminisme, dan Kewajiban untuk
Memelihara
Ekologi sosial menyatakan bahwa apabila
pola-pola hierarki dan dominasi sosial belum
berubah, maka kita tidak akan bisa menghadapi
krisis lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan yang
terjadi secara luas tidak bisa dihentikan sampai
masyarakat kita menjadi tidak terlalu hierarkis,
tidak terlalu mendominasi dan tidak terlalu
menindas.
Ekofeminisme digambarkan dengan adanya
beberapa hubungan penting (historis, eksperensial,
simbolis, teoritis) antara dominasi atas kaum perempuan
dan dominasi atas alam, sebuah pemahaman yang sangat
penting baik bagi etika feminism ataupun etika
lingkungan.Kaum ekofeminis meyakini bahwa meskipun
konsep utilitarianisme, hak, dan keadilan memiliki peran
terbatas dalam etika lingkungan, namun etika lingkungan
yang baik harus memperhitungkan perspektif-perspektif
etika memberi perhatian.
7.3 Etika Konservasi Sumber Daya Yang Bisa Habis
Konservasi sebagian besar mengacu pada masa
depan: kebutuhan untuk membatasi konsumsi saat ini
agar cukup untuk besok. Konservasi lebih tepat
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diterapkan pada masalah-masalah penyusutan sumber
daya dibandingkan polusi.
1. Hak Generasi Mendatang
Tindakan menghabiskan sumber daya berarti
mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik
generasi mendatang dan melanggar hak-hak mereka
atas sumber daya tersebut, namun sejumlah penulis
menyatakan bahwa salah bila kita berpikir generasi
mendatang juga punya hak. Jadi salah apabila kita
membatasi diri untuk mengonsumsi sumber daya
alam, karena khawatir mengambil hak generasi
mendatang.
2. Keadilan bagi generasi mendatang
Keadilan mewajibkan kita untuk menyerahkan
dunia ini pada generasi mendatang dalam kondisi
yang tidak lebih buruk dibandingkan dengan yang kita
terima dari generasi sebelumnya.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Sejumlah penulis menyatakan bahwa jika kita
menghemat sumber daya alam yang langka agar
generasi mendatang bisa memperoleh kualitas
kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu
mengubah sistem perekonomian secara substansial,
khususnya dengan menekan usaha-usaha untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.

*****
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DISKRIMNINASI PEKERJAAN

8.1 Sifat Diskriminasi Pekerjaan
Diskriminasi adalah membedakan satu objek dari
objek lainnya, yang secara moral dan netral dan tidak
dapat disalahkan. Berbeda dengan pengertian modern,
istilah ini secara moral tidak netral, karena biasanya
mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari
orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki,
namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikapsikap yang secara moral tercela.
Diskriminasi dalam ketenagakerjaan melibatkan
tiga elemen dasar yaitu :
1. Keputusan yang merugikan seorang pegawai atau
lebih karena bukan didasarkan pada kemampuan yang
dimiliki
Misalnya : dalam melaksanakan pekerjaan tertentu,
senioritas atau kualifikasi-kualifikasi yang secara
moral dianggap sah lainnya
2. Keputusan yang sepenuhnya (atau sebagian) diambil
berdasarkan prasangka rasial dan seksual, stereotipe
yang salah, atau sikap lain yang secara moral tidak
benar benar terhadap anggota kelompok tertentu
dimana pegawai tersebut berasal
3. Keputusan (atau rangkaian keputusan) yang memiliki
pengaruh negatif atau merugikan pada kepentingan –
kepentingan pegawai, mungkin mengakibatkan
mereka
kehilangan
pekerjaan,
kesempatan
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memperoleh kenaikan pangkat, atau gaji yang lebih
baik.
Contoh kasus Diskriminasi pekerjaan dalam
perbedaan jenis kelamin :
America Broadcasting Company (ABC) meminta
seorang pria dan perempuan, chris dan Julie untuk
melakukan “eksprimen” melamar pekerjaan dibeberapa
perusahaan yang mengiklankan lowongan pekerjaan.
Chris dan Julie berambut pirang dan berpakaian rapi
seperti layaknya lulusan perguruan tinggi berusia dua
puluhan, dengan membawa resume sama persis yang
menjelaskan bahwa mereka memiliki pengalaman
dibidang manejerial. Namun, tanpa sepengatahuan
perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan, mereka
juga membawa alat perekam suara dan kamera
tersembunyi. Salah satu perusahaan dalam iklannya
menyatakan bahwa ada beberapa lowongan, namun saat
pewancara perusahaan menemui Julie, dia mengatakan
bahwa lowongan yang ada adalah sebagai penerima
telpon. Beberapa menit kemudian, pewawancara
tersebut menemui Chris, dan dia ditawari pekerjaan
manajemen. Saat diwawancarai ABC beberapa waktu
kemudian, pewawancara tersebut mengatakan bahwa dia
tentu saja tidak ingin menerima seorang pria sebagai
penerima telepon. Perusahaan lain mengiklankan
lowongan sebagai manajer wilayah untuk layanan
perawatan mesin pemotong rumput. Pemilik perusahaan
memberikan ujian mengetik pada Julie, membicarakan
tentang pekerjaan tunangan Julie, dan menawarkan
pekerjaan sebagai resepsionis dengan gaji $6 per jam.
Namun saat mewawancarai Chris, dia memberikan ujian
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kecakapan, berbicara dengannya tentang bagaimana
caranya agar tetap bugar, dan menawarkan pekerjaan
sebagai manajer wilayah dengan gaji $300 sampai $500
perminggu. Saat pemilik perusahaan ganti diwawancarai
ABC, dia mengatakan bahwa perempuan “tidak mampu
menjalankan pekerjaan sebagai manajer wilayah dengan
baik, yang mengharuskan banyak kerja fisik.
“menurutnya dia juga menerima beberapa perempuan
lain sebagai resepsionis dan beberapa pria sebagai
manajer wilayah”
8.1.1 Bentuk
Bentuk
Diskriminasi:
Aspek
Kesengajaan dan Aspek Institusional
1. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian
dari prilaku terpisah dari seseorang yang dengan
sengaja dan sadar melakukan diskriminasi karena
adanya prasangka pribadi.
Misalnya : sikap pewawancara digambarkan sebagai
sikap yang mungkin bukan merupakan karateristik
para pewawancara diperusahaan-perusahaan lainnya,
prilakunya terhadap para perempuan pencari kerja
mungkin merupakan contoh tindakan yang disengaja,
namun terpisah dari proses penerimaan tenaga kerja.
2. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian
dari prilaku rutin dari sebuah kelompok yang
terinstitusionalisasi, yang dengan sengaja sadar
melakukan diskriminasi berdasarkan prasangka
pribadi dari anggotanya.
Misalnya : kelompok ku klux klan, ini merupakan
suatu organisasi yang secara historis memiliki prilaku
diskriminatif yang sengaja dan terinstitusionalisasi
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3. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian
dari prilaku yang terpisah dari seseorang yang secara
tidak sengaja dan tidak sadar melakukan diskriminasi
terhadap orang lain karena dia menerima dan
melaksanakan
praktik-praktik
dan
stereotype
tradisional dari masyarakatnya.
4. Tindakan diskriminatif mungkin merupakan bagian
dari rutinitas sistematis dari organisasi perusahaan
atau kelompok yang secara tidak sengaja memasukkan
prosedur-prosedur formal yang mendiskriminasikan
kaum perempuan atau kelompok minoritas.
Misalnya : dimana pekerjaan dengan gaji yang baik
diberikan kepada kaum pria dan yang gajinya tidak
begitu baik diberikan kepada perempuan dengan
berdasarkan asumsi stereotipe bahwa kaum
perempuan hanya cocok melakukan pekerjaanpekerjaan tertentu saja
8.1.2 Praktek Ketenagakerjaan Yang Melanggar
Hukum Apabila
1. Gagal atau menolak mempekerjakan, atau memecat
seseorang, atau melakukan diskriminasi terhadap
siapa
pun
dalam
menetapkan
kompensasi,
persyaratan, kondisi,a atau hak-hak kepegawaian
dengan didasarkan pada ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin atau asal usul individu tersebut
2. Membatasi, memisahkan atau mengelompokkaan
pegawai atau pencari kerja dalam cara apa pun yang
mengurangi kesempatan seseorang yang berpengaruh
pada statusnya sebagai dengan berdasarkan ras,
warna kulit,jenis kelamin atau asal usulnya
94

Etika Bisnis Dan Profesi

8.2 Tingkat Diskriminasi
Indikator pertama diskriminasi muncul apabila
terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota
kelompok tertentu yang memegang jabatan kurang
diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan
preferensi ataupun kemampuan mereka.
Ada tiga perbandingan yang membuktikkan
distribusi, yaitu :
a. Perbandingan atas rata-rata yang diberikan institusi
pada kelompok yang terdiskriminasi dengan
keuntungan rata-rata yang diberikan kepada
kelompok lain.
b. Perbandingan atas proporsi kelompok yang
terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat yang
sama
c. Perbandingan proposrsi dari anggota kelompok
tersebut yang memegang jabatan yang lebih
menguntungkan dengan proporsi kelompok lain pada
jabatan yang sama
Contoh kasus perbandingan penghasilan ratarata: Perbandingan penghasilan memberikan indicator
paling sugestif atas diskriminatif yang membandingkan
penghasilan rata-rata keluarga amerika non kulit putih.
Berbeda dengan pandangan umum, perbedaan tingkat
penghasilan antara keluarga kulit putih dengan keluarga
dari kaum minoritas tidak mengalami penurunan.
Semenjak tahun1970, bahkan selama priode saat
penghasilan keluarga kulit putih mengalami kenaikan
penghasilan keluarga kulit hitam tidak mengikuti hal
yang sama. Pada tahun 1970, penghasilan rata-rata
keluarga kulit hitam adalah sebesar 65 persen
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penghasilan keluarga kulit putih pada tahun 1988,
penghasilan rata-rata keluarga kulit hitam 63 persen dari
keluarga kulit putih. Perbandingan penghasilan juga
mengungkapkan adanya berbagai kesenjangan yang
berkaitan dengan gender
8.3 Diskriminasi : Utility, Hak dan Keadilan
Argumen yang menentang diskriminasi secara
umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
a. Argumen utilitarian
Yang menyatakan bahwa diskriminasi mengarahkan
pada penggunaan sumber daya manusia yang tidak
efisien
b. Argumen hak
Yang menyatakan bahwa diskriminasi melanggar hak
asasi manusia
c. Argumen keadilan
Yang menyatakan bahwa diskriminasi mengakibatkan
munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan
beban dalam masyarakat
8.3.1 Utilitas
Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi
rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa
produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan di
berikan dengan berdasarkan kompetensi (atau
“kebaikan”). Diskriminasi terhadap para pencari kerja
berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau
karakterisktik-karakteristik lain yang tidak berkaitan
dengan pekerjaan adalah tidak efisien dan bertentangan
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dengan prinsip-prinsip utillitarian. Akan tetapi, argumen
utilitarian ini dihadapkan pada dua keberatan.
Pertama, jika argumen ini benar, maka pekerjaan
haruslah di berikan dengan dasar kualifikasi yang
berkaitan dengan pekerjaan, hanya jika hal tersebut akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai
contoh, jika kesejahteraan masyarakat akan menjadi
lebih baik jika kita memberikan pekerjaan-pekerjaan
tertentu dengan berdasarkan kriteria kebutuhan (atau
jenis kelamin atau ras), bukan berdasarkan atas
kualifikasi pekerjaan, maka argumen utilitarian haruslah
menyatakan bahwa kebutuhan (atau jenis kelamin atau
ras), bukan kualifikasi pekerjaan, merupakan dasar yang
tepat untuk memberikan pekerjaan tersebut.
Kedua, argumen utilitarian juga harus menjawab
tuntutan penentangnya yang menyatakan bahwa
masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh
keuntungan dari keberadaan bentuk-bentuk diskriminasi
seksual tertentu. Misalnya, bahwa masyrakat akan lebih
efisien jika perempuan disosialisasikan untuk
memperoleh karakteristi-karakteristik kepribadian yang
diperlukan
untuk
memperoleh
karakteristikkarakteristik kepribadian yang diperlukan untuk
mengurus rumah tangga (tidak agresif, kooperatif, penuh
perhatian, tunduk, dan sebagainya). Dan pria
diasosialisasikan untuk memperoleh karakteristikkarakteristik yang diperlukan untuk memperoleh
penghasilan (agresif, kompetitif, tegas, mandiri, dan
sebagainya). Argumen ultilitarian yang menentang
diskriminasi memperoleh kritik dari sejumlah pihak.
Namun tidak ada satu pun dari kritik ini yang mampu
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mengalahkan para pendukung argumen tersebut. Kaum
ultilitarian menanggapi berbagai kritik tersebut dengan
menyatakan
menggunakan
faktor-faktor
selain
kualifikasi
pekerjaan
tidak
akan
memberikan
keuntungan
yang
lebih
besar
dibandingkan
menggunakan kualifikasi yang berkaitan dengan
pekerjaan.
8.3.2 Hak
Argumen non-utilitarian
yang
menentang
diskriminasi raisal dan seksual salah satunya
menyatakan bahwa diskriminasi salah karena hal
tersebut melanggar hak moral dasar manusia Misalnya,
manusia haruslah di perlakukan sebagai tujuan dan tidak
boleh hanya sebagai sarana. Setidaknya, prinsip ini
berarti masing-masing individu memiliki hak moral
untuk diperlakukan sebagai seorang yang merdeka dan
sejajar dengan orang lain. Tindakan diskriminasi
melanggar prinsip ini dalam dua cara yaitu :
Pertama, diskriminasi di dasarkan pada keyakinan
bahwa suatu kelompok tertentu dianggap lebih rendah
dibandingkan kelompok lain: bahwa orang-orang kulit
hitam dianggap tidak kompeten dan tidak layak
memperoleh penghargaan dibandingkan orang kulit
putih atau mungkin bahwa kaum perempuan dianggap
tidak kompeten dan tidak layak memperoleh
penghargaan dibanding kaum pria.
Kedua, diskriminasi menempatkan kelompok yang
terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang
rendah: kaum perempuan dan minoritas memiliki
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peluang kerja yang terbatas dan memperoleh gaji yang
lebih kecil.
8.3.3 Keadilan
Kelompok argumen non-ultilitarian kedua melihat
diskriminasi sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip
keadilan. Contohnya, John Rawls menyatakan bahwa
diantara prinsip-prinsip keadilan yang menjelaskan
“posisi asal”, yang paling penting adalah prinsip
keamanan hak untuk memperoleh kesempatan:
“ketidakadilan sosial dan ekonomi sudah seharusnya
diatur sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada
pekerjaan-pekerjaan yang terbuka bagi semua orang
dalam kondisi yang menjunjung kesamaanuntuk
memperoleh kesempatan.”
8.4 Praktik Diskriminasi
Apa pun masalah yang terdapat dalam argumenargumen yang menentang diskriminasi, jelas bahwa ada
alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa diskriminasi
adalah salah. Di antara tindakan -tindakan yang dianggap
diskriminatif adalah sebagai berikut.
a. Rekrutmen
Perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya bergantung
pada referensi verbal para pegawai saat ini dalam
merekrut pegawai cenderung merekrut pegawai dari
kelompok ras dan seksual yang sama dengan yang
terdapat dalam perusahaan.
b. Screening (seleksi)
Kualifikasi pekerjaan dianggap diskriminatif jika tidak
relevan dengan pekerjaan yang salah dilaksanakan
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(misalnya mensyaratkan lulusan SMU atau sarjana
atau membawa surat “sakti” untuk pekerjaanpekerjaan manual dimana tingkat drop out kelompok
minoritas secara statistik relatif tinggi).
c. Kenaikan pangkat
Proses kenaikan pangkat, kemajuan kerja, dan transfer
dikatakan diskriminatif jika perusahaan memisahkan
evaluasi kerja pria kulit putih dengan pegawai
perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas.
d. Kondisi pekerjaan
Pembagian gaji dikatakan diskriminatif jika diberikan
dalam jumlah yang tidak sama untuk orang-orang
yang melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya
sama.
8.5 Pelecehan Seksual
Kaum perempuan, merupakankorban dari salah
satu bentuk diskriminasi yang terang-terangan koersif
mereka menghadapi kemungkinan pelecehan seksual.
Meskipun kaum pria, dalam contoh-contoh tertentu juga
menjadi korban pelecehan seksual, namun sejauh ini
kaum perempuanlah yang menjadi sering korban
pelecehan seksual. Meskipun cukup sering terjadi, namun
pelecehan
seksual
masih
sulit
didefinisikan,
dikendalikan, dan dicegah. “Apakah para perempuan
benar-benar berpikir bahwa mereka berhak memperoleh
lingkungan kerja yang terbebas dari perilaku-perilaku
kasar?” Sentimen seperti ini menandakan ketidakpastian
di seputar permasalahan tersebut.
Hal penting untuk dicatat adalah pedoman
tersebut menyatakan bahwa,”kontak verbal atau fisik
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yang sifatnya seksual” merupakan pelecehan seksual
apabila “berpengaruh buruk pada prestasi kerja
seseorang”.
Keberatan lain yang lebih mendasar terhadap
pandangan “tindakan verbal” yang menciptakan
“lingkungan kerja yang mengintimidasi, memusuhi, dan
ofensif” adalah larangan semcam ini pada akhirnya akan
melanggar kebebasan berbicara.
8.6 Di Luar Ras Dan Jenis Kelamin: Kelompok Lain
Age discrimination dalam employment act tahun
1967 melarang diskriminasi terhadap pegawai yang lebih
tua berdasarkan usia, sampai mereka berusia 65 tahun.
Ketentuan ini diubah tahun 1978 yang melarang
diskriminasi sampai pegawai berusia 70 tahun. Namun
demikian, karena banyaknya stereotipe tentang
kemampuan para pegawai yang sudah tua serta
penderita cacat, maka diskriminasi terhadap kelompok
lain masih terus terjadi.
Banyak juga perusahaan yang juga menerapkan
kebijakan yang melarang perekrutan tenaga kerja yang
berlebihan berat badan. Kelompok individu yang oleh
sebagian besar hukum negara bagian tidak dilindungi.
Apakah kelompok-kelompok individu seperti gay,
transeksual, orang-orang gemuk harus dilindungi
terhadap diskriminasi pekerjaan? Sebagian menyatakan
bahwa mereka harus dilindungi berdasarkan alasan yang
sama dengan perlindungan bagi kaum perempuan dan
kelompok minoritas
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8.7 Tindakan Afirmatif
Untuk
menghapus
pengaruh-pengaruh
diskriminasi masa lalu, banyak perusahaan yang
melaksanakan program-program tindakan afirmatif yang
dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih
representatif dalam perusahaan dengan memberikan
preferensi pada kaum perempuan.
Program-program tindakan afirmatif pada saat ini
telah ditetapkan sebagai kewajiban bagi semua
perusahaan yang menandatangani kontrak dengan
pemerintah.
Apa saja yang terdapat dalam program tindakan
afirmatif ? Inti dari program tindakan afirmatif adalah
sebuah penyelidikan yang mendetail (analisis utilitasi)
atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam
perusahaan. Tujuan penyelidikan adalah untuk
menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan
minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil
dibandingkan
yang
diperkirakan
dari
tingkat
ketersediaan tenaga kerja kelompok ini di wilayah
tempat mereka di rekrut. Analisis utilisasi selanjutnya
membandingkan persentase pegawai perempuan dan
minoritas dalam masing-masing klasifikasi pekerjaan
dengan persentase tenaga kerja perempuan dan
minoritas yang tersedia di wilayah tersebut dan yang
mampu melaksanakan pekerjaan atau yang mampu
melaksanakannya bila diberi pelatihan yang memadai.
8.7.1 Tindakan Afirmatif Sebagai Kompensasi
Kelemahan argumen yang mendukung tindakan
afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi
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adalah prinsip ini mensyaratkan kompensasi hanya dari
individu-individu yang secara sengaja merugikan orang
lain, dan memberikan kompensasi hanya pada individuindividu yang dirugikan. Sebagai contoh, jika lima orang
berambut merah melukai atau melakukan tindakan yang
merugikan pada lima orang berambut hitam, maka
keadilan kompensatif hanya mewajibkan kelima orang
berambut merah tersebut memberikan kompensasi
hanya pada kelima orang berambut hitam dalambentuk
apa saja yang mereka peroleh jika kelima orang
berambut merah tersebut tidak merugikan mereka.
Prinsip ini tidak mewajibkan kompensasi diberikan pada
semua anggota suatu kelompok yang didalamnya
terdapat korban tindakan yang merugikan.
Dalam contoh diatas, meskipun prinsip keadilan
mewajibkan kelima orang berambut merah memberikan
kompensasi pada lima orang berambut hitam, namun
prinsip ini tidak mewajibkan semua orang berambut
merah memberikan kompensasi pada semua orang
berambut hitam.
8.7.2 Tindakan Afirmatif Sebagai Instrumen untuk
Mencapai Tujuan Sosial
Rangkaian argumen kedua yang diajukan untuk
mendukung program tindakan afirmatif didasarkan pada
gagasan bahwa program-program tersebut secara moral
merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuantujuan yang secara moral juga sah.
Contohnya, kaum utilitarian mengklaim bahwa
program tindakan afirmatif dibenarkan karena
mendukung atau mampu meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat. Mereka menyatakan bahwa diskriminasi
masa lalu menciptakan korelasi yang tinggi antara ras
dan kemiskinan. Karena kaum minoritas secara
sistematis tidak memiliki akses ke pekerjaan-pekerjaan
yang lebih prestisius dan bergaji lebih tinggi, kelompok
ini menjadi miskin. Kemiskinan mengarah pada
kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, kurangnya harga
diri, kekecewaan, ketidaksenangan sosial, dan kejahatan.
Jadi, kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika
keadaan kaum miskin diperbaiki dengan memberikan
pendidikan dan kesempatan kerja. Tujuan dasar program
afirmatif adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil,
masyarakat dimana kesempatan yang dimiliki oleh
seseorang tidak dibatasi oleh ras atau jenis kelaminnya.
8.7.3 Penerapan Tindakan Afirmatif dan Penanganan
Keberagaman
Keberhasilan atau kegagalan program tindakan
afirmatif sebagian juga bergantung pada dukungan yang
diberikan perusahaan pada kebutuhan untuk mencapai
keberagaman secara rasial dan seksual dalam susunan
tenaga kerja di perusahaan. Kaum perempuan dan
minoritas sama-sama menghadapi masalah khusus
ditempat kerja, dan perusahaan perlu merancang caracara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Masalah utama yang dihadapi perempuan berkaitan
dengan fakta bahwa sejumlah besar perempuan yang
menikah memiliki anak, dan perempuan lah yang secara
fisik melahirkan dandalam budaya kita perempuan juga
bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan
anak. Sebagian orang mengusulkan agar perusahaan
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menanggapi masalah ini dengan membuat dua jalur
karier untuk pegawai perempuan: satu untuk mereka
yang berencana dan ingin berpartisipasi aktif dalam
merawat anak mereka sambil berkarier, dan yang satu
lagi untuk mereka yang berencana untuk tidak memiliki
anak atau meminta bantuan orang lain (suami atau
pengasuh anak) untuk merawat anak sementara mereka
sendiri berusaha mengejar karier dengan bekerja,
mengorbankan kehidupan pribadi, melakukan perjalanan
dinas, dan sebagainya untuk memajukan karier.
8.7.4 Gaji yang Sebanding untuk Pekerjaan yang
Sebanding
Program nilai sebanding diawali dengan
memperkirakan nilai setiap pekerjaan terhadap suatu
organisasi (dalam kaitannya dengan persyaratan
keahlian, pendidikan, tugas, tanggung jawab, dan
karakteristik lain yang menurut perusahaan layak
memperoleh kompensasi), dan memastikan bahwa
pekerjaan dengan nilai yang sebanding gajinya juga
sebanding, tidak peduli apakah pasar tenaga kerja
eksternal memberi gaji yang sama atau tidak untuk
pekerjaan-pekerjaan tersebut. Program nilai sebanding
menilai setiap pekerjaan menurut tingkat kesulitan,
persyaratan keahlian, pengalaman, akuntabilitas, resiko,
persyaratan pengetahuan, tanggung jawab, kondisi kerja,
dan semua faktor lain yang dianggap layak memperoleh
kompensasi
Satu hal yang cukup penting adalah fakta bahwa
hanya ada sebagian kecil calon tenaga kerja yang berasal
dari kelompok pria kulit putih. Sebagian besar pegawai
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baru di masa mendatang adalah kaum perempuan dan
minoritas. Jumlah pegawai pria kulit putih terlalu kecil
bagi semua usaha bisnis sehingga bisnis tidak dapat
bergantung pada mereka untuk memenuhi kebutuhan
untuk mengisi jabatan ahli dan manajemen. Banyak
usaha bisnis, yang menyadari kecenderungan tersebut,
telah
melaksanakan
program-program
untuk
mempersiapkan diri guna merespons kebutuhan kaum
perempuan dan minoritas. Untuk merespons kebutuhan
kaum perempuan, misalnya, banyak perusahaan yang
menyediakan pelayanan perawatan anak dan jam kerja
yang fleksibel agar pegawai perempuan yang punya anak
berkesempatan untuk merawatnya. Perusahaan lain
melaksanakan sejumlah program untuk kaum minoritas
seperti memberi merekapendidikan, pelatihan kerja,
keahlian, konseling, dan bantuan lain yang dimaksudkan
agar mereka mampu berasimilasi dengan pegawai lain.
Perusahaan yakin bahwa mereka merekrut kaum
perempuan dan minoritas saat ini, mereka akan lebih
mampu memahami kebutuhan para pegawai dan
memiliki kader yang mampu menarik pegawai dari
kelompok perempuan dan minoritas lain.

*****
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KRITERIA DAN PRINSIP ETA

Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk
mencoba memahami perkembangan etika Utilitarian itu
secara garis besar yang cikal bakalnya bermuara pada
prinsip-prinsip etika utilitarian Jeremi Bentham yang
oleh kalangan filsuf ditempatkan sebagai “maistro” dari
aliran utilitarianisme ini. Bertolak dari nama utilitarisme
yang di dalamnya mengandung kata “utilis” berguna,
telah menempatkan paham ini sebagai ‘dasar etis’ dalam
rangka memperbaharui hukum Inggris, khususnya
Hukum Pidana.
Dan
Bentham
tidak
bermaksud
untuk
menciptakan suatu teori moral abstrak, akan tetapi
mempunyai sebuah maksud yang sangat kongkrit. Ia
berasumsi bahwa hukum dibuat dalam rangka
memajukan kepentingan warga negara, dan bukan
memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi
yang disebut hak-hak kodrati. Di samping sebagai dasar
etis, juga teori ini sering dianggap sebagai “etika sukses”,
yaitu etika yang memberikan ciri pengenalan kesusilaan
adalah manfaat dari suatu perbuatan. Suatu perbuatan
dikatakan baik jika membawa manfaat atau kegunaan,
berguna artinya memberikan kita sesuatu yang baik dan
tidak menghasilkan yang buruk. Dalam teori ini juga
ditemukan sebuah semboyang yang sangat terkenal: “The
greatest happiness of the greatest number” (kebahagiaan
terbesar dari jumlah orang terbesar).
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Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral
yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai
suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar,
untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa
memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen
atau masyarakat. dalam konsep ini dikenal juga
“Deontologi” yang berasal dari kata Yunani “deon” yang
berarti kewajiban. Deontologi adalah teori etika yang
menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya
suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk
berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana
keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri
sendiri.
Menurut paham Utilitarianisme bisnis adalah etis,
apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan
masyarakat. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan bisnis
yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai
hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan
kerugian.
9.1 Kriteria dan Prinsip Etika Utilitarianmisme
Etika utilitarianisme berasal dari bahasa Latin,
utilitas yang berarti kegunaan. Paham ini menilai baik
atau tidaknya sesuatu ditinjau dari segi kegunaan yang
didatangkannya. Dikembangkan oleh Jeremy Bentham
dan John Stuart Mill pada abad ke 19 sebagai kritik atas
dominasi hukum alam . Teori ini juga disebut sebagai
teori kebahagiaan terbesar (the greatest happines theory)
dan teori teleologis.
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Konsep dasar teori ini adalah suatu perbuatan
yang secara moral adalah benar, jika:
1. Membuat hal yang terbaik untuk banyak orang
2. Mampu memberi manfaat bagi setiap orang
3. Mendapatkan manfaat terbaik dari manfaat-manfaat
dari kemungkinan yang dipertimbangkan.
9.1.1 Utilitarianisme Klasik
Berasal dari tradisi pemikiran moral Inggris.
Diawali dari pemikiran David Hume (1711-1776) yang
kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham (17481832). Dimaksudkan sebagai dasar etis untuk
memperbaharui hukum di Inggris khususnya hukum
pidana, Bentham juga mengadopsi prinsip hedonisme
karena menurutnya perbuatan dinilai baik jika dapat
meningkatkan kesenangan dan sebaliknya. Prinsip
utilitarianisme (the greatest happines theory) menuai
banyak kritik dan kesalahpahaman, namun diluruskan
oleh John Stuart Mill. Kelebihan prinsip ini ialah
menggunakan prinsip yang jelas dan rasional serta
mempertimbangkan hasil perbuatan. Kritiknya adalah
sama seperti hedonisme, hanya saja tidak memuat
egoisme etis, prinsip yang digunakan tidak selamanya
benar dan tidak memberi jaminan bahwa kebahagiaan
dibagi secara adil, tidak memberi tempat pada “hak” dan
Utilitarianisme sebagai sistem moral yang tidak
menerapkan keadilan.
9.1.2 Utilitarianisme Aturan
Dikemukakan oleh filsuf Inggris-Amerika, Stephen
Toulmin. Prinsip dasarnya adalah kegunaan tidak harus
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diterapkan atas salah satu perbuatan yang kita lakukan,
melainkan atas aturan moral yang mengatur perbuatan
yang kita terima bersama.
Filsuf Richard B. Brandt mengusulkan agar bukan
aturan moral satu demi satu, melainkan sistem aturan
moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip
kegunaan. Bisa dikatakan kelebihan utilitarianisme
aturan ini adalah dapat terbebas dari kesulitan
utilitarisme perbuatan. Kritiknya adalah ketika
dihadapkan pada dua aturan moral, sehingga akan
terjerumus pada utilitarianisme perbuatan.
9.1.2.1 Etika Utilitarianisme
Dikembangkan pertama kali oleh Jeremi Bentham
(1748-1832). Etika Utilitarianisme adalah tentang
bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan
sosial politik, ekonomi dan legal secara moral. Teori
utilitarisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham ini
terdapat beberapa prinsip dasar yang merupakan ciri
khas, diantaranya:
1. Bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah
tuntunan dua guru, yaitu kelezatan (pleasure) dan
kesakitan (pain). Manusia adalah makhluk yang
mencari kelezatan (pleasure seekink) dan menghindari
rasa sakit (pain avoiding). Prinsip tersebut
menurutnya harus ditetapkan secara kuantitatif agar
dapat memberi etika kemanfaatan atas dasar ilmiah
(Titus, Smith Nolan, 1984:149).
2. Kesenangan atau kebahagiaan, ia memakai kata-kata
ini sebagai sebuah sinonim, yang buruk adalah
penderitaan. Oleh karena itu, suatu keadaan jika
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mencakup kesenangan yang lebih besar daripada
penderitaan, penderitaan yang lebih kecil daripada
kesenangan, adalah lebih baik daripada keadaan lain.
Di antara semua keadaan yang mungkin itu, yang
paling terbaik adalah mencakup kesenangan yang
lebih besar daripada penderitaan.
3. Bahwa kebaikan, kebaikan adalah kebahagiaan pada
umumnya, akan tetapi juga bahwa setiap individu
senantiasa memburu apa yang menurut keyakinannya
merupakan kebahagiaannya sendiri. Oleh sebab itu,
menurutnya, tugas legislator adalah menghasilkan
keserasian
antara
kepentingan
publik
dan
kepentingan pribadi (Russel, 1008).
9.1.2.2 Kriteria dan Prinsip Etika Utilitarianisme
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa terdapat
tiga kriteria prinsip etika utilitarianisme (Keraf,
1998:94):
1. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan
mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu.
2. Manfaat Terbesar, yaitu bahwa kebijakan atau
tindakan
itu
mendatangkan
manfaat
besar
dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dapat
dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan
yang menimbulkan kerugian terkecil.
3. Manfaat Terbesar Bagi Orang Sebanyak Mungkin, yaitu
bahwa suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik
secara moral jika tidak hanya mendatangkan manfaat
terbesar, melainkan apabila mendatangkan manfaat
terbesar bagi sebanyak mungkin orang.
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Bertindaklah
sedemikian
rupa
sehingga
tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar
mungkin bagi sebanyak mungkin orang.
9.2 Nilai Positif Etika Utilitarianisme
Menurut Keraf (1998:96) terdapat tiga nilai positif
etika utilitarianisme, yaitu:
1. Rasionalitas
Prinsip moral yang diajukan etika utilitarianisme
tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang tidak
dipahami atau tidak diketahui keabsahannya. Etika
utilitarianisme memberikan kriteria yang objektif dan
rasional.
2. Otonom
Etika
utilitarianisme
sangat
menghargai
kebebasan setiap pelaku moral untuk berpikir dan
bertindak dengan hanya memperhatikan tiga kriteria
objektif dan rasional seperti yang telah diuraikan
sebelumnya. Tidak ada paksaan bahwa orang harus
bertindak dengan cara tertentu yang tidak diketahui
alasannya.
3. Universal
Etika utilitarianisme mengutamakan manfaat
atau akibat dari suatu tindakan bagi banyak orang.
Suatu tindakan dinilai bermoral apabila tindakan
tersebut memberi manfaat terbesar bagi banyak
orang.
Nilai positif Utilitarianisme terletak pada sisi
rasionalnya dan universalnya. Rasionalnya adalah
kepentingan orang banyak lebih berharga daripada
kepentingan individual. Secara universal semua pebisnis
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dunia saat ini berlomba-lomba mensejahterakan
masyarakat dunia, selain membuat diri mereka menjadi
sejahtera. berbisnis untuk kepentingan individu dan di
saat yang bersamaan mensejahterakan masyarakat luas
adalah pekerjaan profesional sangat mulia. Dalam teori
sumber daya alam dikenal istilah Backwash Effect, yaitu
di mana pemanfaatan sumber daya alam yang terus
menerus akan semakin merusakan kualitas sumber daya
alam itu sendiri, sehingga diperlukan adanya upaya
pelastarian alam supaya sumber daya alam yang terkuras
tidak habis ditelan jaman.
9.2.1 Etika Utilitarianisme sebagai Proses dan
Standar Penilaian
Secara umum etika utilitarianisme dapat dipakai
dalam dua wujud yang berbeda, yaitu:
a. Etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk
mengambil keputusan, kebijaksanaan atau untuk
bertindak.
b. Etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi
tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan dan
digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang sudah
dijalankan.
Analisis Keuntungan dan Kerugian
a. Keuntungan dan kerugian, cost and benefits yang
dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan
kerugian perusahaan
b. Analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan
dalam kerangka uang. Dalam analisis ini perlu juga
mendapat perhatian serius, bahwa keuntungan dan
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kerugian disini tidak hanya menyangkut aspek
financial, melainkan juga aspek-aspek moral.
c. Analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka
panjang. Benefits yang menjadi sasaran utama semua
perusahaan adalah long term net benefits.
Di dalam analisa pengeluaran dan keuntungan
perusahaan memusatkan bisnisnya untuk memperoleh
keuntungan daripada kerugian. Proses bisnis diupayakan
untuk selalu memperoleh profit daripada kerugian.
Keuntungan dan kerugian tidak hanya mengenai
finansial, tapi juga aspek-aspek moral seperti halnya
mempertimbangkan hak dan kepentingan konsumen
dalam bisnis. Dalam dunia bisnis dikenal corporate social
responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Suatu pemikiran ini sejalan dengan konsep
Utilitarianisme, karena setiap perusahaan mempunyai
tanggaung jawab dalam mengembangkan dan menaikan
taraf hidup masyarakat secara umum, karena
bagaimanapun juga setiap perusahaan yang berjalan
pasti menggunakan banyak sumber daya manusia dan
alam, dan menghabiskan daya guna sumber daya
tersebut.
Kelemahan Etika Utilitarianisme, yaitu:
a. Manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga
dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan
yang tidak sedikit
b. Etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius
nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya
memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan
dengan akibatnya.
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c. Etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius
kemauan baik seseorang
d. Variabel yang dinilai tidak semuanya dapat
dikuantifikasi
e. Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme
saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam
menentukan proiritas di antara ketiganya
f. Etika Utilitarianisme membenarkan hak kelompok
minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan
mayoritas.
Kesulitan dalam penerapan Utilitarianisme yang
mengutamakan kepentingan masyarakat luas merupakan
sebuah konsep bernilai tinggi, sehingga dalam praktek
bisnis sesungguhnya dapat menimbulkan kesulitan bagi
pelaku bisnis. misalnya dalam segi finansial perusahaan
dalam menerapkan konsep Utilitarianisme tidak terlalu
banyak mendapat segi manfaat dalam segi keuangan,
manfaat paling besar adalah di dalam kelancaran
menjalankan bisnis, karena sudah mendapat ‘izin’ dari
masyrakat sekitar, dan mendapat citra positif di
masyarakat umum, namun dari segi finansial,
Utilitarianisme
membantu
(bukan
menambah)
peningkatan pendapat perusahaan.
9.3 Prinsip Universalism
Berbeda dengan pandangan utilitarian yang
menekankan aspek hasil suatu keputusan universalisme
memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau
tindakan. Prinsip kunci yang mendasari universalisme
adalah prinsip Kant mengenai imperative kategoris.
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Prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu:
1. Seseorang harus memilih untuk bertindak, hanya jika
ia berkemauan untuk memberi kesempatan setiap
orang dalam situasi yang sama untuk membuat
keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang
sama.
2. Orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan, yang
dihargai dengan penuh martabat dan penghormatan,
tidak semata sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Sebagai
konsekuensinya,
pendekatan
ini
memfokuskan diri pada kewajiban yang harus
dilakukan seorang individu terhadap individu lain dan
juga terhadap kemanusiaan.
9.3.1 Prinsip Right
Pendekatan hak terhadap etika menekankan
sebuah nilai tunggal, kebebasan. Agar disebut etis,
keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan
pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan
memilih. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu
memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat
ditawar-tawar.
Hak-hak ini, pada gilirannya membawa kepada
kewajiban yang saling menguntungkan diantara para
pemegang hak tersebut. Dengan demikian, para pekerja
memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan
lingkungan kerja yang aman. Para majikan memiliki hak
untuk berharap agar perdagangannya tetap rahasia dan
tidak dibocorkan oleh para pekerjanya.
Pendekatan hak terhadap etika dapat disalah
gunakan. Sejumlah individu mungkin bersikeras
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mengatakan bahwa hak-hak mereka memiliki prioritas
yang lebih tinggi dibanding hak orang lain, dan
ketidakadilan akan terjadi. Hak juga membutuhkan
pembatasan-pembatasan. Peraturan industry yang
menguntungkan masyarakat barangkali masih tetap
menginjak-injak hak sejumlah individu atau kelompok
tertentu.
9.3.2 Prinsip Justice
Prinsip keadilan juga sangat diperlukan dalam
etika bisnis. Ini artinya dalam prakteknya, setiap orang
yang melakukan bisnis meiliki hak untuk mendapatkan
perlakuan yang sama yang artinya tidak akan ada pihak
yang dirugikan.
Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan
yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan
pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan
ataupun secara kelompok.
9.3.3 Prinsip Virtue Ethics
Virtue ethics atau etika moralitas adalah tradisi
yang tergolong pada etika philosofi yang menitikberatkan kepada detail dari kebaikan yang merupakan
bagian dari kehidupan manusia. Virtue ethics melakukan
pendekatan terhadap etika yang menekankan karakter
agen (individu) daripada aturan atau konsekuensi,
sebagai elemen kunci dari pemikiran etis. Hal ini berbeda
dengan konsekuensialisme, yang menyatakan bahwa
konsekuensi dari tindakan tertentu membentuk dasar
bagi penilaian moral yang valid tentang tindakan, dan
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tata susila, yang berasal dari kebenaran atau kesalahan
karakter dari tindakan itu sendiri dan bukan hasil.
Perbedaan antara ketiga pendekatan moralitas
cenderung terletak lebih dalam cara dilema moral
didekati daripada kesimpulan moral.
9.3.4 Relativitas Etika/Ralativisme Etika
Relativisme etika merupakan paham atau aliran
pemikiran filsafat yang secara tegas menolak pendapat
yang mengatakan bahwa norma etika berlaku untuk
semua orang di mana saja.
Pengertian lain, Shomali telah memberikan
definisi yang cukup mudah dipahami yaitu “Relativisme
etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip etika
yang benar secara universal; kebenaran semua prinsip
etika bersifat relatif terhadap budaya atau individu
tertentu”.
Tidak sedikit filsuf yang menganut aliran ini.
Protagoras, misalnya, mengatakan bahwa benar-salahnya
sesuatu tergantung pada individu yang memberi
penilaian. Engels menyatakan bahwa ‘penilaian moral’
(moral judgment) tergantung pada kelas sosial tertentu;
sementara Hegel menegaskan bahwa negaralah yang
menentukan penilaian mana yang benar dan yang salah.
Kesimpulan dari paham ini adalah, tindakan yang
dianggap tidak beretika di satu tempat, tidak bisa
ditetapkan sebagai etika di tempat lain. Karena beda
suku, budaya dan bahasa, maka beda pula standarisasi
etikanya. Maka kebenaran atas etika suatu kaum adalah
relatif.
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9.3.5 Manajemen Immoral, Amoral, dan Moral
Carroll dan Buchollz (2005) dalam Rudito
(2007:49) membagi tiga tingkatan manajemen dilihat
dari cara para pelaku bisnis dalam menerapkan etika
dalam bisnisnya, yaitu :
1. Immoral Manajemen
Immoral manajemen merupakan tingkatan
terendah dari model manajemen dalam menerapkan
prinsip-prinsip etika bisnis. Manajer yang memiliki
manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak
mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas,
baik dalam internal organisasinya maupun bagaimana
dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Para pelaku
bisnis yang tergolong pada tipe ini, biasanya
memanfaatkan
kelemahan-kelemahan
dan
kelengahan-kelengahan dalam komunitas untuk
kepentingan dan keuntungan diri sendiri, baik secara
individu atau kelompok mereka. Kelompok
manajemen ini selalu menghindari diri dari yang
disebut etika. Bahkan hukum dianggap sebagai batu
sandungan dalam menjalankan bisnisnya.
2. Amoral Manajemen
Tingkatan kedua dalam aplikasi etika dan
moralitas dalam manajemen adalah amoral
manajemen. Berbeda dengan immoral manajemen,
manajer dengan tipe manajemen seperti ini
sebenarnya bukan tidak tahu sama sekali etika atau
moralitas. Ada dua jenis lain manajemen tipe amoral
ini, yaitu Pertama, manajer yang tidak sengaja berbuat
amoral (unintentional amoral manager). Tipe ini
adalah para manajer yang dianggap kurang peka,
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bahwa dalam segala keputusan bisnis yang diperbuat
sebenarnya langsung atau tidak langsung akan
memberikan efek pada pihak lain. Oleh karena itu,
mereka
akan
menjalankan
bisnisnya
tanpa
memikirkan apakah aktivitas bisnisnya sudah
memiliki dimensi etika atau belum. Tipikal manajer
seperti ini biasanya lebih berorientasi hanya pada
hukum yang berlaku, dan menjadikan hukum sebagai
pedoman dalam beraktivitas. Kedua, tipe manajer
yang sengaja berbuat amoral. Manajemen dengan pola
ini sebenarnya memahami ada aturan dan etika yang
harus dijalankan, namun terkadang secara sengaja
melanggar etika tersebut berdasarkan pertimbanganpertimbangan bisnis mereka, misalnya ingin
melakukan efisiensi dan lain-lain. Namun manajer tipe
ini terkadang berpandangan bahwa etika hanya
berlaku bagi kehidupan pribadi kita, tidak untuk
bisnis. Mereka percaya bahwa aktivitas bisnis berada
di luar dari pertimbangan-pertimbangan etika dan
moralitas. Widyahartono (1996:74) mengatakan
prinsip bisnis amoral itu menyatakan “bisnis adalah
bisnis dan etika adalah etika, keduanya jangan
dicampur-adukkan”. Dasar pemikirannya sebagai
berikut :Bisnis adalah suatu bentuk persaingan yang
mengutamakan dan mendahulukan kepentingan egopribadi. Bisnis diperlakukan seperti permainan (game)
yang aturannya sangat berbeda dari aturan yang ada
dalam kehidupan sosial pada umumnya. Orang yang
mematuhi aturan moral dan ketanggapan sosial (social
responsiveness) akan berada dalam posisi yang tidak
menguntungkan di tengah persaingan ketat yang tak
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mengenal “values” yang menghasilkan segala cara. Jika
suatu praktek bisnis dibenarkan secara legal (karena
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan karena
law enforcement-nya lemah), maka para penganut
bisnis amoral itu justru menyatakan bahwa praktek
bisnis itu secara “moral mereka” (kriteria atau ukuran
mereka) dapat dibenarkan. Pembenaran diri itu
merupakan sesuatu yang ”wajar’ menurut mereka.
Bisnis amoral dalam dirinya meskipun ditutup-tutupi
tidak mau menjadi “agen moral” karena mereka
menganggap hal ini membuang-buang waktu, dan
mematikan usaha mencapai laba.
3. Moral Manajemen
Tingkatan tertinggi dari penerapan nilai-nilai
etika atau moralitas dalam bisnis adalah moral
manajemen. Dalam moral manajemen, nilai-nilai etika
dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi
dari segala bentuk prilaku dan aktivitas bisnisnya.
Manajer yang termasuk dalam tipe ini hanya
menerima dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku
namun juga terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika
dalam kepemimpinannya. Seorang manajer yang
termasuk dalam tipe ini menginginkan keuntungan
dalam bisnisnya, tapi hanya jika bisnis yang
dijalankannya secara legal dan juga tidak melanggar
etika yang ada dalam komunitas, seperti keadilan,
kejujuran, dan semangat untuk mematuhi hukum yang
berlaku. Hukum bagi mereka dilihat sebagai minimum
etika yang harus mereka patuhi, sehingga aktifitas dan
tujuan bisnisnya akan diarahkan untuk melebihi dari
apa yang disebut sebagai tuntutan hukum. Manajer
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yang bermoral selalu melihat dan menggunakan
prinsip-prinsip etika seperti, keadilan, kebenaran, dan
aturan-aturan emas (golden rule) sebagai pedoman
dalam segala keputusan bisnis yang diambilnya.
9.4 Peranan Tanggungjawab Sosial
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa
organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu
tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam
segala aspek operasional perusahaan.
1. Tanggung jawab terhadap Pelanggan
Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan
jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang
atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab
ketika memproduksi dan menjual produknya, yang
akan didiskusikan kemudian.
- Praktik tanggung jawab produksi
Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang
menjamin
keselamatan
pelanggan.
Produk
sebaiknya memiliki label peringatan yang
semestinya guna mencegah kecelakaan yag dapat
ditimbulkan dari penggunaan yang salah. Untuk
beberapa produk, informasi mengenai efek samping
yang mungkin terjadi perlu disediakan.
- Praktik Tanggung Jawab Penjualan
Perusahaan perlu petunjuk yang membuat
karyawan tidak berani menggunakan strategi
penjualan yang terlalu agresif atau advertensi yamg
menyesatkan dan juga memakai survei kepuasan
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pelanggan untuk meyakinkan bahwa pelanggan
diperlakukan dengan semestinya oleh karyawan
bagian penjualan.
- Cara Perusahaan Menjamin Tanggung Jawab Sosial
kepada Pelanggan
Perusahaan dapat menjamin tanggung jawab social
kepada pelanggannya dengan beberapa tahap yaitu:
a. Ciptakan kode etik. Perusahaan dapat
menciptakan kode etik bisnis yang memberikan
serangkaian petunjuk untuk kualitas produk,
sekaligus sebagai petujuk bagaimana karyawan,
pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara.
b. Pantaulah semua keluhan. Perusahaan harus
yakin bahwa pelanggan mempunyai telephone
yang dapat mereka hubungi apabila mereka
mempunyai keluhan mengenai kualitas produk
atau bagaimana mereka diperlakukan oleh para
karyawan. Perusahaan dapat berusaha mencari
sumber keluhan dan harus dapat menyakinkan
bahwa problem tersebut tidak timbul lagi.
c. Umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat
meminta pelanggan untuk memberikan umpan
balik atas barang atau jasa yang mereka beli
akhir-akhir ini, walaupun pelanggan tidak
menghubungi untuk memberikan keluhan.
Proses ini dapat mendeteksi beberapa masalah
lain dengan kualitas produk atau cara perlakuan
terhadap pelanggan.
- Cara Konsumerisme Menjamin Tanggung Jawab
terhadap Pelanggan.
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- Tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan
didorong tidak hanya oleh perusahaan, tetapi juga
oleh
sekelompok
konsumen
tertentu.
Konsumerisme mewakili permintaan kolektif
pelanggan dimana bisnis memenuhi kebutuhan
mereka.
- Cara Pemerintah Menjamin Tanggung Jawab
terhadap Pelanggan
Sebagai tambahan dari kode tanggung jawab
perusahaan
dan
gelombang
konsumerisme,
pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab
kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas
keamanan produk, iklan,dan kompetisi industry.
2. Tanggung Jawab terhadap Karyawan
Bisnis mempunyai sejumlah tanggung jawab
terhadap karyawan. Pertama, mereka mempunyai
tanggung jawab untuk menciptakan lapangan
pekerjaan jika mereka ingin tumbuh. Perusahaan juga
memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya guna
memastikan keselamatan mereka, perlakuan yang
semestinya oleh karyawan lain, dan peluang yang
setara.
- Keselamatan Karyawan
Perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman
bagi karyawan dengan memantau secara ketat
proses produksi. Beberapa tindakan pencegahan
adalah memeriksa mesin dan peralatan guna
memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan
baik, mengharuskan digunakannya kacamata
keselamatan atau peralatan lainnya yang dapat
mencegah terjadinya cedera, dan menekankan
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tindakan pencegahan khusus dalam seminarseminar pelatihan.
Perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja
yang aman mencegah terjadinya cedera dan
meningkatkan moral karyawan. Banyak perusahaan
saat ini mengidentifikasikan keselamatan tu di
tempat kerja sebagai salah satu tujuan utamanya.
Pemilik perusahaan mengakui bahwa perusahaan
akan mengeluarkan biaya guna memenuhi
tanggung jawab seperti keselamatan karyawan.
Usaha perusahaan untuk menyediakan lingkungan
kerja yang aman mencerminkan biaya penting
dalam menjalankan usaha.
- Perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain
Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa karyawan diperlakukan dengan semetinya
oleh karyawan lain.
Keregaman, tidak hanya terbatas pada jender dan
suku. Karyawan dapat berasal dari latar belakang
yang sepenuhnya berbeda dan memiliki keyakinan
yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik
ditempat kerja. Banyak perusahaan memcoba
untuk mengintegrasikan karyawan dengan latar
belakang yang berbeda agar mereka belajar bekerja
sama guna mencapai tujuan bersama perusahaan
sekalipun merka memiliki pandangan yang berbeda
mengenai masalah-masalah di luar kerja. Banyak
perusahaan merespons terhadap meningkatnya
keregaman antar karyawan dengan menawarkan
seminar
mengenai
keregaman,
yang
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menginformasikan kepada karyawan mengenai
keregaman budaya.
3. Tanggung Jawab kepada Pemagang Saham (Investor)
Perusahaan
bertanggung
jawab
untuk
memuaskan pemiliknya (para pemegang saham).
Investor yang dikenal sebagai pedagang dalam telah
memilih cara-cara tidak etis untuk meningkatkan
kesehatan financial mereka sendiri. Perdangan dalam
(insider trading) melibatkan orang dalam yang
menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk
memperkaya diri sendiri atau keluarga dan temanteman mereka.
Konflik dalam usaha untuk memastikan
Tanggung jawab. Mengaitkan kompensasi karyawan
dengan kinerja perusahaan dapat menyelesaikan
sebagian dari konflik kepentingan tetapi menciptakan
masalah lainnya. Terdapat banyak kasus perusahaan
yang menyesatkan investor potensial maupun
investor yang ada saat ini dengan sengaja tidak
menyebutkan informasi relevan yang dapat membuat
saham mereka menjadi jatuh. Selain itu, terdapat
banyak kasus perusahaan yang menerbitkan estimasi
pendapatan dan laba yang terlau dibesar-besarkan.
Ketika perusahaan menyesatkan investor dengan
menciptakan pandangan yang terlalu optimistis
terhadap kinerja potensialnya, perusahaan dapat
menyebabkan investor membayar terlau banyak
untuk saham perusahaan. Harga saham tersebut
kemungkinan besar akan turun ketika kondisi
kuangan perusahaan yang sebenarnya terlihat.
Pemegang saham yang paling aktif adalah investor
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institusional (institusional investors), atau lembaga
keuangan yang membeli sejumlah besar saham. Jika
satu investor institusional yakin bahwa perusahaan
dikelola dengan buruk, maka investor tersebut dapat
mencoba untuk eksekutif perusahaan dan menyatakan
ketidak-puasannya. Investor tersebut juga dapat
mencoba berkolaborasi dengan investor institusional
lain yang juga memiliki sejumlah besar saham
perusahaan. Hal ini memberikan kekuasaan yang lebih
besar untuk melakukan negosiasi karena eksekutif
perusahaan kemungkinan besar akan mendengarkan
investor institusional yang secara kolektif memiliki
sejumlah besar saham perusahaan. Investor
institusional tidak mencoba mendikte bagaimana
perusahaan seharusnya dikelola. Melainkan, mereka
mencoba untuk memastikan bahwa menejer
perusahaan mengambil keputusan kepentingan
seluruh pemegang saham.
4. Tanggung Jawab terhadap Kreditor
Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi
kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika suatu
perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak
mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan
tersebut harus menginformasikan hal ini kepada
kreditornya. Suatu perusahaan memiliki insentif yang
kuat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap
kreditor. Jika perusahaan tidak membayar utangnya
kepada kreditor, perusahaan tesebut dapat dipaksa
pailit.
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5. Tanggung Jawab terhadap lingkungan
Kualitas lingkungan adalah kebaikan public,
dimana setiap orang menikmatinya tanpa peduli siapa
yng membayar untuknya. Jika suatu produk yang
dihasilkan suatu perusahaan tentunya membawa
dampak negative tehadap lingkungan (pencemaran
lingkunga) seperti, polusi udara, tanah dan air. Dapat
dijelaskan sebagai berikut:
- Polusi udara
Beberapa proses produksi menimbulkan polusi
udara yang sangat berbahaya bagi lingkungan
masyarakat karena bias menimbulkan penyakit dan
saluran pernapasan. Contonya seperti, polusinya
kendaraan, produksi bahan bakar dan baja.
Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan
untuk menghasilkan suatu produknya yang baik
dengan begitu mereka berusaha agar yang
dihasilkan tidak membahayakan lingkungan.
Peranan pemerintah dalam mencegah polusi udara.
Pemerintah juga terlibat dalam memberlakukan
pedoman tertentu yang mengharuskan perusahaan
untuk membatasi jumlah karbon dioksida yang
ditimbulkan olehproses produksi. Pada tahun 1970,
Environmental Protection Agency (EPA), diciptakan
untuk mengembangkan dan memberlakukan
standar polusi.
- Polusi Tanah
Tanah telah terpolusi oleh limbah beracun yang
dihasilkan dari beberapa proses produksi.
Akibatnya tanah akan rusak tidak subur dan akan
berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu
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perusahaan harus mempunyai suatu strategi yang
mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah.
Misalkan, perusahaan merevisi produksi dan
pengemasan guna mengurangi jumlah limbah.
Perusahaan juga harus menyimpan limbah
beracunnya ditempat yang khusus untuk limbah
beracun dan perusahaan juga bias mendaur ulang
membatasi penggunaan bahan baku yang pada
akhirnya akan menjadi limbah padat. Ada banyak
perusahaan yang memiliki program lingkungan
yang didesain untuk mengurangi kerusakan
lingkuperngan.
- Polusi Air / Pencemaran Air
Pencemaran air mengacu pada perubahan fisik,
biologi, kimia dan kondisi badan air yang akan
mengganggu keseimbangan ekosistem. Seperti jenis
polusi, hasil polusi air bila jumlah besar limbah
yang berasal dari berbagai sumber polutan tidak
dapat lagi ditampung oleh ekosistem alam. Jenis
polusi disebut pencemaran sumber titik seperti
pipa air tercemar limbah yang mengalir ke sungai
dan lahan pertanian. Sementara itu, polusi sumber
non-titik adalah polusi yang berasal dari daerahdaerah besar seperti bensin dan kotoran lain dari
jalan raya yang masuk ke danau dan sungai. Salah
satu penyebab utama pencemaran air yang telah
menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang
serius dan merupakan polutan yang berasal dari
bahan kimia dan proses industri. Jadi pada
prinsipnya perusahaan harus melakukan ada dua
cara untuk menanggulangi pencemaran, yaitu
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penanggulangan non-teknis dan secara teknis.
Penanggulangan secara non-teknis yaitu usaha
untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan
cara menciptakan peraturan perundang-undangan
yang dapat merencanakan, mengatur dan
mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri
dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran.
Peraturan perundangan ini hendaknya dapat
smemberikan gambaran secara jelas tentang
kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya
AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan,
serta menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan
penanggulangan secara teknis bersumber kepada
industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya
dengan mengubah proses, mengelola limbah atau
menambah alat bantu yang dapat mengurangi
pencemaran.
6. Tanggung Jawab terhadap Komunitas
Suatu perusahaan ketika mendirikan basisnya di
suatu komunitas, maka perusahaan tersebut menjadi
bagian dari komunitas itu dan mengandalkan
komunitas
tersebut
sebagai
pelanggan
dan
karyawannya. Perusahaan mendemonstrasikan acaraacara lokal atau memberikan sumbangan ke yayasan
lokal, misalkan perusahaaan yang telah mendonasikan
dana ke unversitas-universitas Untuk perusahaan
multinasional,
komunitas
perusahaan
adalah
lingkungan internasionalnya. Ada banyak perusahaan
yang terlibat dengan bisnis internasionalnya misalnya
sumbangan-sumbangan untuk bencana alam, seperti
tsunami, gempa. Konflik dengan memaksimalkan
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tanggung jawab sosial, keputusan para manajer
perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab
sosial dapat konflik dengan memaksimalkan nilai
perusahaan. Biaya yang melibatkan dalam mencapai
tujuan akan harus dibebankan kepada pelanggan. Jadi,
kecerendungan memaksimalkan tanggung jawab
sosial terhadap komunitas akan mengurangi
kemampuan perusahaan menyediakan produk dengan
harga wajar kepada konsumen. Sebagai konsekuensi,
masyarakat dan pemegang saham biasa mendapat
keuntungan dari mendukung sosial tersebut. Apabila
suatu perusahaan dapat mengidentifikasikan secara
tepat suatu gerakan sosial yang ada hubungannya
dengan bisnisnya, maka dapat secara bersamaan
memberikan konstribusi kepada masyarakat dan
memaksimalkan nilai perusahaan.
9.5 Gaya Pengambilan Etis Individu
Sebagai respons terhadap keputusan yang dapat
dipertahankan secara etis, juga perlu adanya kerangka
kerja yang praktis, komprehensif, dan beraneka ragam
untuk pengambilan keputusan etis. Kerangka ini
menyertakan persyaratan tradisional untuk profitabilitas
dan legalitas, serta persyaratan yang akan ditampilkan
filosofis secara penting dan yang baru-baru ini dituntut
oleh pemangku kepentingan. Hal ini dirancang untuk
meningkatkan pertimbangan etis dengan menyediakan:
Pengetahuan
dalam
mengidentifikasi
dan
menganalisis
isu-isu
penting
yang
harus
dipertimbangkan dan pertanyaan atau tantangan yang
harus diungkap.
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Pendekatan
untuk
menggabungkan
dan
menerapkan faktor keputusan yang relevan kedalam
tindakan praktis.
Kerangka kerja pengambilan keputusan etis
(EDM) melihat etikalitas keputusan atau tindakan yang
dibuat dengan melihat:
 Konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal
keuntungan bersih atau biaya
 Hak dan kewajiban yang terkena dampak
 Kesetaraan yang dilibatkan
 Motivasi atau kebijakan yang diharapkan
9.6 Kriteria Keputusan Yang Beretika
Manajer harus kreatif dan berinovasi dalam solusi
mereka sehingga bisa membantu memecahkan masalah
bisnis. Mereka harus benar-benar kreatif ketika
menyangkut etika. Para manajer harus menggunakan
imajinasi moral mereka untuk menentukan alternatif
etika yang sama-sama menguntungkan (win-win
solution). Artinya, keputusan haruslah berdampak baik
untuk individu, baik bagi perusahaan, dan baik untuk
masyarakat.
Kemampuan untuk memikirkan isu-isu moral dan
dilema, kemudian, membutuhkan kesadaran seperangkat
nilai-nilai moral dan etika; kapasitas untuk berpikir
secara objektif dan rasional tentang apa yang mungkin
menjadi masalah emosional, kesediaan untuk mengambil
sikap untuk apa yang benar, bahkan dalam menghadapi
oposisi, dan ketabahan dan ketahanan untuk menjaga
etika dan moral standar seseorang.
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Menyadari perilaku yang baik, menjadi agen
moral yang efektif, dan membawa nilai-nilai ke dalam
pekerjaan seseorang, semua memerlukan keterampilan
selain kecenderungan moral. Studi telah menemukan
empat set keterampilan yang memainkan peran penting
dalam latihan keahlian moral.
Imajinasi Moral: Kemampuan untuk melihat
situasi melalui mata orang lain. Imajinasi moral yang
mencapai keseimbangan antara menjadi hilang dalam
perspektif orang lain dan gagal untuk meninggalkan
perspektif sendiri. Adam Smith istilah keseimbangan ini
“proporsionalitas,” yang bisa kita capai dalam empati.
Kreativitas Moral: kreativitas moral berkaitan erat
dengan imajinasi moral, tetapi berpusat pada
kemampuan untuk membingkai situasi dengan cara yang
berbeda.
Kewajaran:
saldo
kewajaran
keterbukaan
terhadap pandangan orang lain dengan komitmen
terhadap nilai-nilai moral dan tujuan penting lainnya.
Artinya, orang yang wajar terbuka, tapi tidak sejauh
mana ia bersedia untuk percaya hanya apapun dan/atau
gagal untuk menjaga komitmen mendasar.
Ketekunan: Ketekunan adalah kemampuan untuk
memutuskan rencana aksi moral dan kemudian untuk
beradaptasi dengan setiap hambatan yang timbul dalam
rangka untuk terus bekerja menuju tujuan itu.
9.7 Kriteria Keputusan untuk Pertimbangan Etika
Langkah pertama dalam pengambilan keputusan
yang bertanggung jawab secara etis adalah menentukan
fakta-fakta dalam sebuah situasi. Memberikan upaya
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yang cukup untuk memahami situasi tersebut,
membedakan fakta-fakta dari opini belaka, adalah hal
yang sangat penting. Perbedaan persepsi (perceptual
differences) dalam bagaimana seseorang mengalami dan
memahami situasi dapat menjelaskan banyak perbedaan
etis. Mengetahui fakta-fakta dan meninjau secara cermat
keadaannya akan memberikan kemudahan dalam
memecahkan perselisihan pendapat mengenai tanggung
jawab pada tahap awal.
Sehubungan dengan pentingnya menentukan
fakta-fakta, terdapat sebuah peran bagi ilmu
pengetahuan (dan alasan teoretis) dalam setiap studi
mengenai etika. Penilaian etis yang berdasarkan faktafakta akan lebih masuk akal daripada yang tidak
berdasarkan fakta-fakta. Seseorang yang bertindak
sesuai dengan pertimbangan yang cermat akan fakta
telah bertindak dalam cara yang lebih bertanggung jawab
secara etis daripada orang yang bertindak tanpa
pertimbangan yang mendalam. Ilmu-ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu sosial dapat membantu kita dalam
menentukan fakta-fakta seputar keputusan yang akan
kita ambil.
Langkah kedua dalam pengambilan keputusan etis
yang bertanggung jawab mensyaratkan kemampuan
untuk mengenali sebuah keputusan atau permasalahan
sebagai sebuah keputusan etis atau permasalahan etis.
Mengidentifikasi isu-isu etis yang terlibat merupakan
langkah selanjutnya dalam membuat keputusan
bertanggung jawab.
Langkah ketiga dalam pengambilan keputusan
yang etis melibatkan satu dari elemen vitalnya. Para
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“pemegang kepentingan” mencakup semua kelompok
dan/atau individu-individu yang dipengaruhi oleh
sebuah keputusan, kebijakan, atau operasi suatu
perusahaan atau seseorang. Mempertimbangkan isu-isu
dari berbagai sudut pandang orang lain selain sudut
pandang diri sendiri, dan selain dari kebiasaan setempat,
membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih
masuk akal dan bertanggung jawab. Sebaliknya, berpikir
dan mempertimbangkan dalam sudut pandang yang
pribadi yang sempit dapat menyebabkan kita tidak
sanggup memahami situasi yang dihadapi secara
menyeluruh.
Kenyataannya bahwa banyak keputusan bisnis
melibatkan kepentingan berbagai pemegang kepentingan
membantu kita memahami tantangan utama dalam
pengambilan keputusan yang etis. Tiap alternatif akan
membebankan biaya bagi pemegang kepentingan
tertentu dan memberikan keuntungan bagi pemegang
kepentingan yang lain.
Setelah kita meninjau fakta-fakta, mengamati isuisu etis yang terlibat, dan mengidentifikasi para
pemegang kepentingan, kita perlu mempertimbangkan
alternatif-alternatif yang tersedia. Kreatifitas dalam
mengidentifikasi pilihan-pilihan yang juga disebut
dengan “imajinasi moral (moral imagination)” adalah
satu elemen yang membedakan antara orang baik yang
mengambil keputusan etis dengan orang yang tidak
melakukan hal tersebut.
Terkadang para pakar etika meminta pengambil
keputusan untuk mempertimbangkan apakan ia akan
merasa bangga atau malu jika keputusannya terpampang
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di halaman depan koran. Namun konsekuensikonsekuensi atau pembenaran-pembenaran bukanlah
satu-satunya cara dalam membandingkan alternatif.
Beberapa alternatif mungkin mempertimbangkan hal-hal
yang menyangkut prinsip-prinsip, hak-hak, dan
kewajiban-kewajiban
yang
mengesampingkan
konsekuensi-konsekuensi.
Salah satu faktor tambahan dalam membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif
mengharuskan adanya pertimbangan akan dampak dari
sebuah keputusan terhadap integritas dan karakter kita
sendiri.
Dapat juga dilanjutkan dengan Panduan, yaitu
bagaimana kita membahasa kasus ini dengan orang lain
yang terkait. Dapatkah kita mengumpulkan berbagai
opini dan perspektif tambahan, serta adanya petunjuk,
aturan, atau sumber eksternal lain yang dapat membantu
menyelesaikan dilema ini.
Selanjutnya adalah Penilaian, dimana kita
membuat mekanisme untuk menilai keputusan dan
membuat modifikasi yang mungkin dilakukan jika
diperlukan. Memastikan bahwa kita mempelajari setiap
keputusan dan menggunakan pengetahuan ini ketika
menghadapi hal yang sama dimasa depan.
Menentukan fakta-fakta:
1. Mengidentifikasi isu-isu etis yang terlibat.
2. Mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan
mempertimbangkan situasi dari sudut pandang
mereka.
3. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia
(imajinasi moral)
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4. Mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan
dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan,
dibandingkan
dan
dipertimbangkan
alternatif
berdasarkan:
- Konsekuensi-konsekuensi
- Kewajiban-kewajiban, hak-hak, prinsip-prinsip
- Dampak bagi integritas dan karakter pribadi
5. Membuat sebuah keputusan
6. Memantau hasil
9.8 Tanggungjawab Moral
Kapankah secara moral seseorang bertanggung
jawab atau disalahkan, karena melakukan kesalahan?
Seseorang secara moral bertanggung jawab atas
tindakannya dan efek-efek merugikan yang telah
diketahui:
a. Yang dilakukan atau dilaksanakan seseorang dengan
sengaja dan secara bebas
b. Yang gagal dilakukan atau dicegah dan yang secara
moral keliru karena orang itu dengan sengaja atau
secara bebas gagal melaksanakan atau mencegahnya.
Ada kesepakatan umum, bahwa ada dua kondisi
yang sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab moral
seseorang karena menyebabkan kerugian ;
 Ketidaktahuan
 Ketidakmampuan
Keduanya disebut kondisi yang memaafkan
karena sepenuhnya memaafkan orang dari tanggung
jawab terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak
mengetahui, atau tidak dapat menghindari apa yang dia
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lakukan, kemudian orang itu tidak berbuat secara sadar,
ia bebas dan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya.
Namun, ketidaktahuan dan ketidakmampuan tidak selalu
memaafkan seseorang, salah satu pengecualiannya
adalah ketika seseorang mungkin secara sengaja,
membiarkan dirinya tidak mau mengetahui persoalan
tertentu.
Ketidakmampuan bisa jadi merupakan akibat
lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan
seseorang tidak dapat melakukan sesuatu atau tidak
dapat menahan melakukan sesuatu. Seseorang mungkin
kekurangan kekuasaan, keahlian, kesempatan atau
sumber daya yang mencukupi untuk bertindak.
Seseorang mungkin secara fisik terhalang atau tidak
dapat bertindak, atau pikiran orang secara psikologis
cacat
sehingga
mencegahnya
mengendalikan
tindakannya. Ketidakmampuan mengurangi tanggung
jawab karena seseorang tidak mempunyai tanggung
jawab untuk melakukan (atau melarang melakukan)
sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Sejauh
lingkungan menyebabkan seseorang tidak dapat
mengendalikan tindakannya atau mencegah kerugian
tertentu, adalah keliru menyalahkan orang itu.
Sebagai tambahan atas dua kondisi yang
memaklumkan itu (ketidaktahuan dan ketidakmampuan), yang sepenuhnya menghilangkan tanggung
jawab moral seseorang karena kesalahan, ada juga
beberapa faktor yang memperingan, yang meringankan
tanggung jawab moral seseorang yang tergantung pada
kejelasan kesalahan. Faktor yang memperingan
mencakup:
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1. Lingkungan yang mengakibatkan orang tidak pasti,
namun tidak juga tidak yakin tentang apa yang sedang
dia lakukan (hal tersebut mempengaruhi pengetahuan
seseorang)
2. Lingkungan yang menyulitkan, namun bukan tidak
mungkin untuk menghindari melakukannya (hal ini
mempengaruhi kebebasan seseorang)
3. Lingkungan yang
mengurangi
namun tidak
sepenuhnya menghilangkan keterlibatan seseorang
dalam sebuah tindakan (ini mempengaruhi tingkatan
sampai dimana seseorang benar-benar menyebabkan
kerugian) tersebut dapat memperingan tanggung
jawab seseorang karena kelakuan yang keliru yang
tergantung pada faktor keempat, yaitu keseriusan
kesalahan.
Secara moral individu, bertanggung jawab atas
tindakan yang salah yang dia lakukan (atau yang secara
keliru dia lalaikan) dan atas efek-efek kerugian yang
disebabkan (atau yang gagal dia cegah) ketika itu
dilakukan dengan bebas dan sadar.
Tanggung jawab moral sepenuhnya dihilangkan
(atau
dimaafkan)
oleh
ketidaktahuan
dan
ketidakmampuan. Tanggung jawab moral atas kesalahan
atau kerugian diringankan oleh :
 Ketidak pastian
 Kesulitan
Bobot keterlibatan yang kecil (meskipun
kegagalan tidak memperingan jika seseorang mempunyai
tugas khusus untuk mencegah kesalahan), namun
cakupan sejauh mana hal-hal tersebut memperingan

Etika Bisnis Dan Profesi

139

tanggung jawab moral seseorang kepada (dengan)
keseriusan kesalahan atau kerugian. Semakin besar
keseriusannya, semakin kecil ketiga factor pertama tadi
dapat meringankan.
Para kritikus berdebat, apakah semua faktor yang
meringankan itu benar-benar mempengaruhi tanggung
jawab seseorang? Beberapa berpendapat bahwa,
kejahatan tidak pernah diterima, tidak peduli tekanan
apakah yang terjadi pada seseorang. Kritikus lain
berpendapat, membiarkan secara pasif suatu kesalahan
terjadi, tidak berbeda dengan secara aktif menyebabkan
suatu kesalahan terjadi.

*****
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HAKIKAT BISNIS

10.1 Karakteristik Profesi Bisnis
Profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang
dilakukan untuk nafkah hidup dengan menggunakan
keahlian dan ketrampilan. Di bisnis modern ini
mensyaratkan dan mengharuskan para pelaku bisnis
menjadi orang profesional. Semakin tajam persaingan,
semakin dituntut sikap profesianal untuk menjaga citra
bisnis yang baik.
Orang-orang yang profesional selalu berarti
orang-orang yang berkomitmen tinggi, serius menggeluti
pekerjaanya, bertanggung jawab atas pekerjaanya agar
tidak merugikan orang lain. Menurut Keraf suatu profesi
yang diperlukan dan dihargai mempunyai karakteristik
sebagai berikut :
1. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan
khusus yang ia peroleh melalui pendidikan dan
pengalaman yang membentuk profesinya, yang
membedakanya dengan orang lainnya. Barang atau
jasa yang bermutu dan dengan harga yang kompetitif
hanya dapat dihasilkan oleh profesionalisme.
2. Terdapat kaidah dan standar moral. Pada setiap
profesi selalu ada peraturan yang menentukan
bagaimana profesi itu dijalankan. Peraturan yang
biasa disebut kode etik ini sekaligus menunjukan
tanggung jawab profesional dalam melakukan
pekerjaan, seperti kode etik dokter, wartawan
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pengacara, akuntan, dan sebagainya. Untuk menjaga
kemurnian dan ketepatan pelaksanaan kode etik ini,
dibentuklah organisasi profesi. Organisasi profesi ini
berkewajiban menjaga nama baik organisasi,
melakukan sanksi kepada anggota yang melanggar
kode etik profesi.
3. Seseorang perlu memiliki ijin khusus atau lisensi
untuk bisa menjalankan suatu profesi. Hal ini
dimaksudkan untuk melindungi profesi tersebut dari
orang-orang yang tidak profesional. Tergantung dari
jenis profesi, setelah memenuhi pengujian dan
pemerikasaan yang seksama sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, ia akan diberi lisensi oleh pemerintah
atau organisasi profesi.
4. Memberikan pelayanan pada masyarakat. Keuntungan
harus dibayar sebagai akibat logis dari pelayanan
kepada masyarakat, bahkan keikutsertaan dalam
menyejahterakan masyarakat, adalah citra perusahaan
yang baik.
10.2 Pergeseran Pradigmaa Dari Shareholders/
Stockholders ke Stakeholders
Shareholder
atau
Stockholders
paradigm
merupakan sebuah paradigma dimana Chief Excutive
Officer (CEO) berorientasi pada kepentingan pemegang
saham. Pihak manajemen sebagai pemegang mandat
berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
untuk menyenangkan dan meningkatkan kemakmuran
pemegang saham. Seakan-akan pihak pemegang saham
merupakan pihak yang paling berpengaruh bagi
kelangsungan hidup perusahaan. Orientasi seperti ini
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mengakibatkan evaluasi yang dilakukan atas pengelolaan
bisnisnya dilihat dari aspek finansial. Prestasi
manajemen hanya dilihat dari kemampuannya
menghasilkan laba.
Hal
ini
mendorong
manajemen
untuk
menghalalkan segala cara untuk mengejar keuntungan.
Tindakan demikian mengakibatkan adanya pihak-pihak
lain yang dirugikan. Pradigma Shareholders kemudian
mengalami pergeseran, karena pada kenyataanya
manajemen dihadapkan pada banyak kepentingan yang
pengaruhnya perlu diperhitungkan secara seksama.
Bagaimanapun juga dalam bisnis muncul kesadaran
bahwa dalam usaha meraih laba, selain shareholders,
wajib juga diperhatikan kepentingan pihak-pihak lain
yang terkena dampak bisnis. Pihak berkepentingan
(Stakeholders) adalah individu atau kelompok yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi tindakan, keputusan,
praktek, dan tujuan organisasi bisnis.
Perusahaan berdiri di tengah-tengah lingkungan.
Lingkungan merupakan satu-satunya alasan mengapa
bisnis itu ada. Pendekatan Stakeholders berusaha
memberikan kesadaran bahwa bisnis harus dijalankan
sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak
terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan
bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai.
Pada umumnya Stakeholders dapat dibagi ke
dalam dua kelompok, yaitu :
1. Kelompok Primer, terdiri dari pemilik modal atau
saham (shareholders), kreditur, pegawai, pemasok,
konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan.
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2. Kelompok Sekunder, terdiri dari pemerintah
setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media
masa, kelompok pendukung, masyarakat pada
umumnya, dan masyarakat setempat.’
10.3 Tanggungjawab Moral dan Sosial Bisnis
Ada beberapa pandangan tentang tanggung jawab
moral bisnis. John Kenneth Galbraith berpendapat bahwa
bisnis adalah korporasi impersonal yang bertujuan untuk
memperoleh laba. Sebagai institusi impersonal atau
pribadi yang artifisial, bisnis tdak mempunyai nurani,
sehingga tidak bertanggung jawab secara moral. Dengan
kata lain, bisnis adalah institusi yang tidak berkaitan
dengan moralitas yang bertujuan meningkatkan
pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan
melalui kekuatan pasar, kesejahteraan masyarakat pun
akan meningkat. Ini berarti pandangan mereka tergolong
utilitariasme karena bisnis memberikan yang terbaik
untuk sebagian besar anggota masyarakat.
Yang bertentangan dengan pandangan diatas
adalah Kenneth Googpatern dan John Metthews yang
mengatakan bahwa bisnis adalah analog dengan individu,
yang mempunyai kehendak, nurani, tujuan dan strategi.
Oleh karena itu, bisnis bukan saja secara hukum dan
moral bertanggung jawab terhadap tindakannya, tetapi
juga tanggung jawab sosial yaitu untuk menjadi warga
negara yang baik.
Menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial
bisnis adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untk
mencapai laba dengan cara-cara yang sesuai dengan
aturan permainan dalam persaingan bebas tanpa
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penipuan dan kecurangan. Keith Davis sebagaiman
dikutip oleh weiss menyatakan lima kewajiban yang
harus dilakukan oleh bisnis profesional agar dapat
bertanggung jawab secara sosial, yaitu :
1. Bisnis mempunyai peranan sosial sebagai pemelihara
sumber daya masyarakat.
2. Bisnis harus bekerja sebagai sistem terbuka dua arah
dengan penerimaan masuk secara terbuka dari
masyarakat dan pemajanan yang terbuka tentang
operasinya kepada publik.
3. Biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas,
produk
atau
jasa
harus
dikalkulasi
dan
dipertimbangkan secara cermat agar dapat mengambil
keputusan apakah kegiatan itu perlu dilanjutkan atau
tidak.
4. Biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa
harus diperhitungkan ke dalam harga, sehingga
konsumen atau pengguna membayar atas dampak
kosumsinya terhadap masyarakat.
5. Lembaga bisnis ibarat warganegara yang mempunya
tanggung jawab atas keterlibatan sosial sesuai dengan
kompetensinya dimana terdapat kebutuhan sosial
yang penting. Setiap korporasi yang mengikat diri
terhadap manajemen mutu sesungguhnya menyetujui
adanya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral
yang utama menurut Pratley ada tiga, yaitu; (1)
menghasilkan barang-barang, kepuasan konsumen,
dan keamanan pemakaian; (2) kepedulian terhadap
lingkungan, baik dilihat dari sudut masukan maupun
keluaran, pembuangan limbah yang aman. Serta
mengurangi penipisan sumber daya alam; (3) standar
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minimal kondisi kerja dan sistem pengupahan serta
jaminan sosial. Ketiganya merupakan tanggung jawab
minimum.
10.4 Kode Etik Perusahaan
Kode etik menyangkut apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam pelaksanaan suatu profesi. Kode
etik berbagai profesi sudah dikenal ada sejak lama.
Sumpah Hipocrates dapat dipandang sebagai kode etik
tertua dalam bidang kedokteran yang masih digunakan
hingga saat ini. Dalam jaman moderen saat ini terdapat
banyak profesi yang sudah memiliki kode etik. Salah satu
fenomena terbaru adalah mencuatnya kode etik khusus
untuk perusahaan pada tahun 1970-an akibat terjadinya
skandal korupsi dikalangan pebisnis. Perkembangannya
dimulai di Amerika kemudian Inggris dan berkembang ke
negara-negara Eropa lainnya. Di Indonesia hanya
perusahaan-perusahaan internasioanl yang beroprasi di
Indonesia yang diketahui telah memiliki kode etik
perusahaan.
Kode etik perusahaan menurut Patrict Murphy
dibedakan dalam tiga macam, yaitu:
1. Value Statement (Pernyataan Nilai)
Pernyataan nilai dibuat singkat saja dan
melukiskan apa yang dilihat oleh perusahaan sebagai
misinya dan mengandung nilai-nilai yang dijunjung
tinggi perusahaan. Banyak pernyataan nilai yang
menegaskan bahwa perusahaan ingin beroprasi secara
etis dan menggaris bawahi pentingnya integritas, kerja
tim, kredibilitas, dan keterbukaan dalam komunikasi.
2. Corporate Credo (Kredo Perusahaan)
146

Etika Bisnis Dan Profesi

Kredo perusahaan biasanya merumuskan
tanggung jawab terhadap para stakeholder.
Dibandingkan pernyataan nilai, kredo perusahaan
biasanya lebih panjang dan meliputi beberapa alenia.
3. Code Of Conduct/Code Of Ethical Conduct (kode etik)
Kode etik
menyangkut
kebiasaan
etis
perusahaan berhungan dengan kesulitan yang bisa
timbul seperti konflik kepentingan, hubungan dengan
pesaing dan pemasok, sumbangan kepada pihak lain,
dan sebagainya. Kode etik biasanya lebih panjang dari
kredo dan bisa sampai 50-an halaman. Dalam
pembahasan ini kode etik perusahaan dimaksudkan
pernyataan etik pada umumnya tanpa memperhatikan
penggolongan yang dibuat oleh Patrick Murphy. Setiap
perusahaan berusaha memiliki kode etik. Manfaat
kode etik bagi perusahaan yaitu :
a. Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu
perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai
corporate culture.
b. Kode etik dapat membantu menghilangkan
kawasan abu-abu di bidang etika.
c. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana
perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya.
d. Kode etik menyediakan regulasi sendiri dan dalam
batasan tertentu tidak perlu campur tangan pihak
pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan
bisnis.
Kode etik seringkali menunjukan sikap optimis
yang berlebihan sehingga diragukan kemampuannya
untuk memecahkan persoalan etis dalam perusahaan.
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Kritik yang disampaikan terkait kode etik perusahaan
adalah:
a. Kode etik sering hanya menjadi slogan belaka.
b. Kode etik dirumuskan terlalu umum dan tetap
memerlukan keputusan pimpinan dalam berbagai
persoalan etis.
c. Jarang ada penegakan kode etik dengan memberi
sangsi untuk pelanggaran. Untuk mengatasi
kekuarangan tersebut, suatu kode etik hendaknya :
 Dirumuskan berdasarkan semua pihak dalam
organisasi sehingga dapat berfungsi dengan baik.
 idak memuat hal-hal yang tidak berguna dam
dampak nyata.
 Direvisi sewaktu-waktu agar sesuai dengan
perkembangan jaman.
 Ditegakkan dengan seperangkat sangsi agar
terselesaikan dengan baik.

*****
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ETIKA DALAM PRAKTIK BISNIS

Etika menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia
bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai pantas
atau tidak pantas, benar atau salah, buruk atau baik.
Etika bisnis menjadi perekat dalam setiap transaksi
bisnis, menjadi aturan yang menjamin terlaksananya
transaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak
yang terlibat. 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. Pada
era globalisasi ini, perkembangan pasar ritel semakin
ketat setiap tahun. Dalam periode lima tahun terakhir
dari 2007-2011 jumlah gerai usaha ritel di Indonesia
mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 17,57% per
tahun. (Profil Industri ritel,2011) Ini dapat dilihat dari
semakin banyaknya jenis-jenis perusahaan ritel seperti
Hypermarket, Supermarket dan Minimarket. Beberapa
jenis Hypermarket yang ada di industri pasar ritel seperti
Giant, Carrefour, Hypermart, Makro, Clubstore dan lain
sebagainya. Pembangunannya pun hampir di setiap
tempat strategis yang padat penduduk.Masing-masing
pasar ritel menawarkan banyak fasilitas. Yang
membedakannya adalah ketersediaan dan keberagaman
produk, penetapan strategi harga yang lebih rendah dari
pesaing, tata ruang, kenyamanan, pelayanan, keamanan
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dan lain sebagainya, sehingga tidak heran hypermarket
seperti Carrefour selalu dipadati konsumen. Pasar ritel
tidak hanya membeli produk jadi dari pabrik dan
menjualnya langsung kepada konsumen, tetapi juga
menjual barang sendiri seperti gula, beras, air mineral,
kapas, tissue dan lain sebagainya (private label). Harga
yang ditawarkannya pun ternyata lebih murah daripada
produk sejenis dengan kualitas yang hampir sama.
Kelebihan–kelebihan
yang
dimiliki
beberapa
hypermarket membuat konsumen semakin tertarik pada
toko modern dengan format tersebut. Hal ini membuat
hypermarket tumbuh dalam iklim persaingan.
Persaingan usaha yang ketat seringkali menyebabkan
banyak perusahaan mengambil langkah-langkah yang
menyimpang dari aturan hukum atau etika dalam
berbisnis. Hal ini terpaksa atau memang sengaja
dilakukan agar perusahaan mendapatkan lebih banyak
keuntungan. Meskipun dari perspektif etika hal ini dinilai
kurang etis, namun perusahaan yang hanya dijiwai oleh
nilai komersial tanpa adanya nilai sosial seakan menjadi
pembenar dari pengambilan langkah yang menyimpang
dari aturan hukum yang terjadi. Dalam menghadapi
persaingan yang ada, kadangkala berbagai cara dilakukan
yang mengarah pada praktek bisnis yang kurang
beretika. Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat
dicapai dalam penyusunan makalah tugas akhir ini,
adalah untuk mengkaji pentingnya etika dalam praktik
bisnis pada pasar ritel modern.
Tujuan
utama
dalam
berbisnis
adalah
mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun,
bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan
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segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut
dibutuhkan etika dalam berbisnis.
Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan
tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang
harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan.
Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah
perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih
dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya.
Menurut ahli manajemen Charles W. L. Hill dan
Gareth R Jones, etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk
membedakan benar dan salah, yang digunakan
perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan
strategis yang melibatkan masalah moral.
11.1 Tujuan dan Manfaat Etika Bisnis
Tujuan akhir dari etika bisnis tentu melibatkan
keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek,
perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan
nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap
tepercaya.
Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika
akan menciptakan hubungan yang baik antara
perusahaan dan karyawan, perusahaan dan konsumen,
serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini
memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan.
Jika etika diterapkan secara internal di seluruh
lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan
memiliki relasi yang baik, lalu suasana bekerja akan
semakin kondusif dan suportif. Ini menjauhkan
perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya
sendiri.
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Contoh Etika Bisnis Yang Baik
Mungkin Anda pernah mendengar, bahwa ide satu
perusahaan “dicuri” atau dijiplak oleh perusahaan lain.
Praktik seperti itu mungkin saja terjadi jika tidak
ada etika bisnis yang baik. Padahal, bisnis apa pun bebas
berinovasi dalam menghasilkan produk, selama tidak
meniru secara keseluruhan.
Dengan
mengedepankan
etika,
suasana
persaingan bisnis akan adil karena konsumen menilai
produk Anda secara objektif sesuai kualitas atau inovasi
yang Anda tawarkan. Tentu saja, Anda pun tidak ingin
dicurangi oleh perusahaan mana pun dalam skala kecil
atau pun besar. Untuk memberikan gambaran, berikut
adalah contoh etika bisnis yang baik untuk diterapkan
dalam perusahaan :
 Bersikap Jujur
Kejujuran adalah satu nilai penting yang harus
diterapkan dalam berbisnis. Ketidakjujuran dalam
berbisnis dapat diartikan sebagai penipuan, terlebih
jika hal tersebut merugikan pihak tertentu. Bersikap
jujur juga membuat karyawan dan perusahaan
menjadi lebih mudah dipercaya.
 Menyebutkan Nama
Menyebutkan nama atau memberikan kartu nama
sudah menjadi etika umum ketika bertemu dengan
relasi bisnis. Ini mengindikasikan niat baik dan
ketertarikan untuk berkolaborasi lebih lanjut.
 Berpakaian Rapi
Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Dalam
berbisnis, berpakaian rapi juga berarti Anda
menghormati relasi bisnis, pimpinan, atau perusahaan
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yang Anda datangi. Memakai pakaian yang rapi dan
harum juga menggambarkan kualitas diri Anda
sebagai seseorang yang dapat dipercaya.
 Penggunaan Bahasa yang Baik
Bahasa
apa
pun
yang
digunakan
dalam
berkomunikasi, sebaiknya gunakan bahasa yang
positif dan jauhi kata-kata atau istilah kasar.
Penggunaan bahasa menentukan kualitas diri serta
bagaimana Anda ingin dihargai oleh orang lain.
 Berdiri saat Berjabat Tangan
Saat relasi bisnis datang, selalu berdiri saat Anda akan
berkenalan dan menjabat tangan mereka. Hal ini
menunjukkan sikap hormat dan menghargai. Dengan
begitu, relasi bisnis juga akan menghargai Anda.
 Membayar Tagihan
Jika Anda mengundang seseorang untuk pertemuan
bisnis di sebuah tempat, ketahui bahwa Anda yang
wajib untuk membayar tagihannya. Mengundang
seseorang berarti Anda meminta waktunya untuk
membicarakan persoalan bisnis. Dengan membayar
tagihan, mereka akan merasa dihargai.
 Mengucapkan Terima Kasih
Mengucapkan terima kasih secukupnya dan secara
formal akan memberikan kesan profesional.
Sebaliknya, jika diucapkan berlebihan, Anda akan
dianggap kurang sopan.
Masih banyak etika lain yang bisa diterapkan
dalam berbisnis terutama berkaitan engan inovasi,
penawaran,
transaksi,
tawar-menawar,
hingga
bagaimana menjaga relasi dengan perusahaan lain.
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11.2 Pentingnya Menerapkan Etika dalam Bisnis dan
Keseharian
Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif
dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi
perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan
etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk
menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan
sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis
lain.
11.3 Bisnis Masih Abaikan Etika
Praktik bisnis yang dijalankan selama ini masih
cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan dan
kerapkali diwarnai praktik-praktik bisnis tidak terpuji
atau moral hazard. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang
semakin meluas si masyarakat yang sebelumnya hanya di
tingkat pusat dan sekarang meluas. Hal ini
mengindikasikan bahwa di sebagian masyarakat telah
terjadi krisis moral dengan menghalalkan segala macam
cara untuk mencapai tujuan, baik untuk tujuan individu
memperkaya diri sendiri maupun tujuan kelompok untuk
eksistensi etika dan nilai-nilai moral bagi para pelaku
bisnis. (Rukmana:2004).
Keberadaan etika dan moral pada diri seseorang
atau sekelompok orang tergantung pada kualitas sistem
kemasyarakatan yang
melingkupinya.
Walaupun
seseorang atau sekelompok orang dapat mencoba
mengendalikan kualitas etika dan moral, tetapi sebagai
sebuah variable yang sangat rentan terhadap pengaruh
kualitas sistem kemasyarakatan, kualitas etika seseorang
atau sekelompok orang sewaktu-waktu dapat berubah.
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Pembicaraan mengenai etika dan moral bisnis
sesungguhnya tidak terlalu relevan bagi Indonesia.
Jangankan masalah etika dan moral, masalah tertib
hukum pun masih belum banyak mendapat perhatian.
Sebaliknya
justru
di
negri
ini
untuk
menyimpulkan bahwa berbisnis sama artinya dengan
menyiasati hukum. Akibatnya para pebisnis di Indonesia
tidak dapat lagi membedakan antara batas wilayah etika
dan moral dengan wilayah hukum. Wilayah etika dan
moral adalah sebuah wilayah pertanggung jawaban
pribadi. Sedangkam wilayah hukum adalah wilayah
benar dan salah yang harus dipertanggung jawabkan di
depan pengadilan. Akan tetapi memang itulah kesalahan
kedua dalam memahami masalah etika dan moral di
Indonesia. (Baswir:2004)
11.4 Berbisnis Dengan Etika
Moral dilandasi oleh etika sehingga orang yang
memiliki moral pasti dilandasi oleh etika. Demikian pula
perusahaan yang memiliki etika bisnis pasti manajer dan
segenap karyawan memiliki moral yang baik.Etika adalah
suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan
kebaikan (rightness) atau moralitas (kesusilaan) dari
kelkuan manusia. Kata etik juga berhubungan dengan
objek kelakuan manusia di wilayah-wilayah tertentu,
seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika profesional
(advokat,akuntan) dan lain-lain.
Disini ditekankan pada etika sebagai objek
perilaku manuia dalam bidang bisnis. Dalam pengertian
ini etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat
dilanggar dari perilaku yang diterima oleh masyarakat
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sebagai baik (good) atau buruk (bad). Akhrinya
keputusan baha manajer membuat tentang pertanyaan
yang berkaitan dengan etika adalah keputusan secara
individual, yang menimbulkan konsekuensi. Keputusan
ini merefleksikan banyak faktor termasuk moral dan
nilai-nilai individu dan masyarakat.
Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan
sebagai satu aturan main yang tidak mengikat karena
bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis
sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi
aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat
penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemenelemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya
adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis
tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang
maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli,
penyalur, pemakai, dan lain-lain (Dalimunthe:2004)
11.5 Etika Bisnis: Suatu Kerangka Global
Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan
ke dalam lima kategori: (Komenaung, 2007)
1. Suap (Bribery) adalah tindakan berupa menawarkan,
membeli, menerima, atau meminta sesuatu yang
berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan
seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban
public. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi
seseorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu
dapat dilakukan baik dengan membayar sejumlah
uang atau barang, maupun pembayaran kembali
setelah transaksi terlaksana. Suap kadang kala tidak
mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan
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2.

3.

4.

5.

callgirls dapat dengan mudah dimasukkan sebagai
cara suap, tetapi pemberian hadiah (gift) tidak selalu
dapat disebut sebagai suap tergantung dari maksud
dan respons yang diharapkan oleh pemberi hadiah.
Paksaan (Coercion) adalah tekanan, batasan, dorongan
dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau
ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk
mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau
penolakan industri terhadap seorang individu.
Penipuan (Deception) adalah tindakan memperdaya,
menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan
atau melakukan kebohongan.
Pencurian (Theft) adalah merupakan tindakan
mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau
mengambil properti milik orang lain tanpa
persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat
berupa properti fisik atau konseptual.
Diskriminasi tidak jelas (Unfair Discrimination) adalah
perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap
orangorang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis
kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu
kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan
setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara
yang disukai atau tidak.

11.6 Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis
Tanggung jawab perusahaan adalah tindakandan
kebijakan perusahaan dalam berinteraksi yang
didasarkan pada etika. secara umum etika dipahami
sebagai aturan tentang prinsip dan nilai moral yang
mengarahkan perilaku sesorang atau kelompok
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masyarakat mengenai baik atau buruk dalam
pengambilan keputusan. Menurut Jones, etika berkaitan
dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagia dari
budaya perusahaan dan membentuk keputusan yang
berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Terdapat 3
pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial:
1. Pendekatan moral yaitu tindakan yang didasarkan
pada prinsip kesatuan
2. Pendekatan kepentingan bersama yaitu bahwa
kebijakan moral harus didasarkan pada standar
kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang
bertanggung jawab.
3. Kebijakan bermanfaat adalah tanggung jawab sosial
yang didasrkan pada nilai apa yang dilakukan
perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak
berkepentingan secara adil Sukses tidaknya program
tanggung jawab perusahaan sangat bergantung pada
kesepakatan pihak-pihak berkepentingan.
Pihak-pihak yang berkepentingna yang terllibat
dalam proses produksi tindakannya disatu sisi dapat
mendukung kinerja perusahaan tapi dissis lain dapat
menjadi penggangu karena setip pihak mempunyai
criteria tanggung jawab yang berbeda ytang disebabkan
kepentingan yang berbeda pula. Dalam kegiatan
pemasaran etika memicu munculnya konsep pemasaran
berwawasan sosial. Membangun etika bisnis tindakan
etis mencerminkan perilaku perusahaan dan membangu
citra terdapat 3 dasar dalam membangun bisni yaitu:
kesadara dan pertimbangan etis, pemikiran etis dan
tindakan etis. (Syafrizal Helmi:Tanggung Jawab Sosial
dan Etika Bisnis:2010)
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11.7 Prilaku Etika Dalam Bisnis
Dalam menciptakan etika bisnis, ada bebrapa hal
yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pengendalian
diri,
pengembangan
tanggung
jawab
sosial,
mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang
sehat, menerapkan konsep pembangunan yang
berkelanjutan., mampu mengatakan yang benar itu
benar, dll. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia
bisnis, serta kesadaran semua
pihak
untuk
melaksanakannya maka salah satu kendala dalam
menghadapi era globalisasi dapat diatasi. Moral
merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk
melakukan kebaikan etika bertindak sebagai ramburambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari
semua anggota suatu kelompok.
Dunia bisnis yang bermoral akan mampu
mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang
menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan
serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu
kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan
mengingatkan anggotanya kepada suatu tindkan yang
terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan
dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah harus tentu
disepakati oleh orang-orang yang terkait lainnya. Dunia
bisnis yang tidak ada menyangkut hubungan antara
pengusaha dengan pengusaha. Tetapi mempunyai kaitan
secara
nasional
maupun
internasional.
Untuk
mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan
yang transparan antara semua ppihak, baik pengusaha,
pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan
hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara
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pihak lain berpijak kepada apa yang diinginkan. (Perilaku
Etika Dalam Bisnis, 2011)
Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum
mengenali apa itu etika dalm berbisnis. Bisa jadi
masyarakat beranggapan bahwa berbisnis tidak perlu
menggunakan etika karena urusan etika hanya berlaku di
masyarakat yang memiliki kultur budaya yang kuat.
Ataupun etika hanya menjadi wilayah seseorang. Tetapi
pada kenyataannya etika tetap saja masih berlaku dan
banyak diterapkan di masyarakat itu sendiri. Oleh karena
itu kewajiban perusahaan adalah mengejar berbagai
sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat.
11.8 Contoh Etika Bisnis Yang baik
Menurut ahli manajemen Charles W. L. Hill dan
Gareth R Jones, etika bisnis adalah sebuah ajaran untuk
membedakan benar dan salah, yang digunakan
perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan
strategis yang melibatkan masalah moral.
Mungkin pernah mendengar, bahwa ide satu
perusahaan “dicuri” atau dijiplak oleh perusahaan lain.
Praktik seperti itu mungkin saja terjadi jika tidak
ada etika bisnis yang baik. Padahal, bisnis apa pun bebas
berinovasi dalam menghasilkan produk, selama tidak
meniru secara keseluruhan.
Dengan
mengedepankan
etika,
suasana
persaingan bisnis akan adil karena konsumen menilai
produk secara objektif sesuai kualitas atau inovasi yang
ditawarkan. Tentu saja, tidak ingin dicurangi oleh
perusahaan mana pun dalam skala kecil atau pun besar.
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Untuk memberikan gambaran, berikut adalah
contoh etika bisnis yang baik untuk diterapkan dalam
perusahaan :
1. Bersikap Jujur
Kejujuran adalah satu nilai penting yang harus
diterapkan dalam berbisnis. Ketidakjujuran dalam
berbisnis dapat diartikan sebagai penipuan, terlebih
jika hal tersebut merugikan pihak tertentu. Bersikap
jujur juga membuat karyawan dan perusahaan
menjadi lebih mudah dipercaya.
2. Menyebutkan Nama
Menyebutkan nama atau memberikan kartu
nama sudah menjadi etika umum ketika bertemu
dengan relasi bisnis. Ini mengindikasikan niat baik dan
ketertarikan untuk berkolaborasi lebih lanjut.
3. Berpakaian Rapi
Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang.
Dalam berbisnis, berpakaian rapi juga berarti Anda
menghormati relasi bisnis, pimpinan, atau perusahaan
yang Anda datangi. Memakai pakaian yang rapi dan
harum juga menggambarkan kualitas diri Anda
sebagai seseorang yang dapat dipercaya.
4. Penggunaan Bahasa yang Baik
Bahasa apa pun yang digunakan dalam
berkomunikasi, sebaiknya gunakan bahasa yang
positif dan jauhi kata-kata atau istilah kasar.
Penggunaan bahasa menentukan kualitas diri serta
bagaimana Anda ingin dihargai oleh orang lain.
5. Berdiri saat Berjabat Tangan
Saat relasi bisnis datang, selalu berdiri saat Anda
akan berkenalan dan menjabat tangan mereka. Hal ini
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menunjukkan sikap hormat dan menghargai. Dengan
begitu, relasi bisnis juga akan menghargai Anda.
6. Membayar Tagihan
Jika Anda mengundang seseorang untuk
pertemuan bisnis di sebuah tempat, ketahui bahwa
Anda yang wajib untuk membayar tagihannya.
Mengundang seseorang berarti Anda meminta
waktunya untuk membicarakan persoalan bisnis.
Dengan membayar tagihan, mereka akan merasa
dihargai.
7. Mengucapkan Terima Kasih
Mengucapkan terima kasih secukupnya dan
secara formal akan memberikan kesan profesional.
Sebaliknya, jika diucapkan berlebihan, Anda akan
dianggap kurang sopan.
Masih banyak etika lain yang bisa diterapkan
dalam berbisnis terutama berkaitan engan inovasi,
penawaran,
transaksi,
tawar-menawar,
hingga
bagaimana menjaga relasi dengan perusahaan lain.

*****
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MENGELOLA RESIKO ETIKA
DAN MANAJEMEN KRISIS

12.1 Resiko Etika
Resiko Etika merupakan suatu kemungkinan
dilanggarnya
etika
yang
disebabkan
oleh
ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam
memenuhi harapan stakeholder. Supaya suatu organisasi
tetap dapat bertahan hidup, perusahaan dan professional
wajib menjalankan manajemen resiko etika. Secara
singkat, pengertian manajemen resiko etika adalah tata
kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat
meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan memenuhi
harapan stakeholder. Ragam resiko etika dalam
kaitannya dengan stakeholder :
Harapan stakeholder
Resiko Etika
yang tidak dapat dipenuhi
Pemegang saham.
- Adanya perilaku
Kejujuran dan integritas.
penggelapan dana dan
Pertanggung jawaban
asset
yang dapat diprediksi.
- Adanya konflik
Kejujuran dan
kepentingan dengan para pertanggung jawaban.
eksekutif perusahaan
Kejujuran dan Integritas.
- Tingkatan performa
perusahaan yang tidak
sesuai dengan keinginan
para pemegang saham.
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- Keakuratan dan
transparasi laporan
keuangan.
Karyawan
- Keamanan Kerja
- Pembedaan
- Mempekerjakan anak
dibawah umur dan
pemerasan tenaga buruh.
Pelanggan
- Keamanan Produk
- Performa Perusahaan
Lingkungan
- Terciptanya Polusi

Kewajaran
Keadilan
Keadilan dan perlakuan
kasih saying

Keterbukaan.
Kewajaran.
Integritas dan
Pertanggungjawaban.

Dengan adanya resiko etika tersebut, maka
manajemen perlu menerapkan pengelolaan atau
manajemen yang berfokus pada pemenuhan kepentingan
stakeholder.
12.2 Manajemen Resiko Etika
Dalam menerapkan manajemen resiko etika,
terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh
para investigator perusahaan, yaitu:
1. Mengidentifikasi dan Menilai Resiko Etika
Identifikasi Penilaian resiko etika dibagi menjadi
beberapa tahap:
a) Melakukan penilaian dan identifikasi para
stakeholder perusahaan.
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Tahap ini investigator manajemen membuat daftar
mengenai siapa dan apa saja para stakeholder yang
berkepentingan beserta harapan mereka. Setelah
mengetahui siapa saja para stakeholder dan apa
kepentingannya serta harapan mereka, maka
manajemen dapat melakukan penilaian dalam
pemenuhan harapan stakeholder. Investigator
hendaknya memiliki pemahaman mengenai bentuk
kepentingan stakeholder mana saja yang sensitif
dan penting, dan kenapa hal itu penting bagi
stakeholder
b) Mempertimbangkan
kemampuan
aktivitas
perusahaan dengan ekspektasi stakeholder, dan
menilai risiko ketidak sanggupan dalam memenuhi
ekspektasi stakeholder atau menilai adanya
kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih dari
yang diharapkan.
Saat mempertimbangkan apakah ekspektasi telah
terpenuhi, maka manajemen wajib membuat
perbandingan di antara input, output, kualitas
relevan dan variabel kinerja lainnya.
c) Meninjau ulang perbandingan akitivitas dan
ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak
reputasi perusahaan.
Reputasi tergantung pada empat faktor, yaitu
kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung
jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi
kerangka kerja dalam melakukan perbandingan.
d) Melakukan pelaporan.
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Setelah tahap ketiga selesai, maka manajemen
dapat menyiapkan laporan kepada masing-masing
stakeholder. Laporan tersebut harus dibuat dengan
mempertimbangkan kelompok stakeholder, produk
atau jasa, tujuan perusahaan, nilai-nilai hypernorm,
dan elemen-elemen penentu reputasi.
2. Penerapan strategi dan taktik dalam membina
hubungan strategis dengan stakeholder.
Pendekatan yang dapat diterapkan adalah berfokus
pada kemungkinan apakah para stakeholder tersebut
bisa dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan
ataukah cenderung sulit bekerja sama dan menjadi
ancaman bagi perusahaan.
3. Akuntabilitas sosial dan audit.
Audit dan akuntabilitas sosial dimaksudkan untuk
mereview perkembangan yang harusnya terbukti
benar dalam memutuskan apa yang harus diukur,
pelaporan pihak lain, dan langkah audit yang mungkin
diambil untuk memastikan akurasi informasi yang
dihasilkan dan dilaporkan.
12.3 Hubungan Pemangku Kepentingan Efektif
Strategi dan taktik dapat dikembangkan untuk
berurusan
dengan
masing
masing
pemangku
kepentingan atau kelompok, berdasarkan penilaian
kepentingan pemangku kepentingan dan kemungkinan
perubahan didalamnya. Satu pendekatan yang berasal
dari Savage dkk (1991) berfokus pada potensi untuk
pemangku kepentingan dapat menjadi rentanterhadap
undangan untuk berkolaborasi atau menjadi rekan
pendukung atau jika mereka tidaksetuju dengan posisi
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perusahaan, pertimbangan dapat diberikan pada
kebutuhan mereka untuk pemantauan atau ketika
pembelaan diperlukan oleh mereka.

Gambar Model Tipe 1
Model ini menunjukan bahwa kelompok
pamangku kepentingan yang paling diinginkan (disebut
Tipe 1) kemungkinan akan menjadi ancaman yang
rendah terhadap tujuan organisasi dan tingkat kerjasama
yang tinggi dengan mereka. Jika mungkin, masuk akal
untuk melibatkan kelompok ini lebih dekat dengan
organisasi karena mereka cenderung mendukung.
Sebuah kelompok pemangku kepentingan yang berada
diperingkat kerjasama yang tinggi dan tinggi sebagai
potensi ancaman memegang beberapa janji (misalnya
adalah berkah campuran), dan mungkin bijaksana untuk
mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka untuk
menjaga mereka sebagai pendukung
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12.4 Tanggungjawab
Sosial
Perusahaan
dan
Tanggungjawab Korporat
Korporasi telah dianggap secara hukum
bertanggung jawab hanya untuk pemegangsaham atau
pemilik, tetapi dalam kenyataannya mereka juga secara
strategis bertanggung jawab kepada berbagai pemangku
kepentingan yang lebih luas jika mereka ingin
menggalang dukungan yang diperlukan untuk
pencapaian strategis. Sejauh ini, pergeseran paradigma
sedang berlangsung dari akuntabilitas kepada pemegang
saham menjadi pertanggungjawaban kepada pemangku
kepentingan.
Akibatnya organisasi semakin tertarik pada apa
pemangku kepentingan harapkan dari mereka, dan
bagaimana mereka bekerja dan dianggap bekerja sesuai
harapan untuk meningkatkan dukungan pemangku
kepentingan. Ada juga investor, direksi, eksekutif, dan
karyawan yang, dari perspektif altruistik, tertarik pada
kinerja organisasi mereka mengenaihal-hal nonkeuangan. Kedua kelompok orang dari perspektif
instrumental dan orang-orang dari perspektif altruistik
tertarik dalam rencana dan kinerja tanggung jawab sosial
perusahaan dari suatu organisasi atau sebagaimana
beberapa orang memilih untuk memfigurkannya dalam
istilah warga organisasi. Adapun label yang dipakai-CSR
atau tanggung jawab perusahaan- keduanya merujuk
pada sejauh mana organisasi mempertimbangkan
kepentingan pemangku kepentingan danmengambil
tindakan yang menghormati kepentingan-kepentingan
itu.
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a. Tujuan organisasi untuk CSR
Untuk mengembangkan rencana atau kerangka
kerja yang komprehensif untuk CSR suatu organisasi
harus mempertimbangkan tujuan strategis, baik
sebagai sebuahoperasi dan bagaimana ia ingin tampil
sebagai warga korporasi, budaya perusahaan
yangakan dihadapi operasi perusahaan, dan
kepentingan
pemangku
kepentingan,
baik
dilingkungan dalam negeri maupun luar negeri.
b. Membangun kerangka tanggung jawab sosial
perusahaan
Inisiatif baru sedang dikembangkan untuk
membantu
ddengan
keterlibatan pemangku
kepentingan
dalam
perencanaan
perusahaan
dan keputusan, mengatur kegiatan perusahaan
dan membuat laporan tentang mereka, dab melakukan
audit atas apa yang dilakukan korporasi dan
pelaporannya. Pedoman pelaporan keberlanjutan
dikembangkan oleh Global Reporting Inisiative (GRI)
sebuah usaha kerjasama dari berbagai pihak termasuk
badan akuntansi profesionalmenawarkan kerangka
laporan yang komprehensif dan instruktif bagi mereka
yangsedang
mempertimbangkan
meningkatkan
perencanaan, pengiriman dan pelaporan CSR atau
Corporate Sosial Performance (CSP)
c. Pengukuran kinerja CSR
Juga sangat disarankan untuk meninjau
kerangka CSR lainnya yang telah diciptakan oleh
perusahaan konsultan yang menyaring kegiatan untuk
investor etika- baikindividu dan investor institusi yang
ingin berinvestasi dengantujuan sosial atau
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diperusahaan dimana kegiatannya secara sosial
bertanggung jawab.
d. Monitoring CSR
Setelah pengukuran CSR telah diidentifikasi data
dikumpulkan dan laporan terbentuk, langkah
berikutnya adalah memantau bagaimana korporasi
berbuat. Sepertiskema pengukuran pada umumnya
perbandingan dapat membantu dengan:
 Tujuan strategis faktor kunci keberhasilan
 Organisasi serupa
 Alternatif praktik terbaik untuk pembandingan
 Standar terpublikasi seperti yang diuraikan
sebelumnya
 Statistik dan rata-rata industri
 Hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya
e. Pelaporan CSR
Korporasi yang berangkat dari sebuah program
pengukuran
CSR
perlu
mempertimbangkan
bagaimana mereka akan melaporkan kinerja. Laporan
internal dapat mengambil beragam bentuk tetapi
harus terfokus pada tujuan kinerja program. Laporan
publik menjadi lebih umum. Pelaporan kinerja etika
dapat:
 Meningkatkan kesadaran akan isu-isu etis dalam
sebuah program
 Memberikan dorongan bagi karyawan untuk
mematuhi tujuan etis
 Menginformasikan
pemangku
kepentingan
eksternal
 Meningkatkan citra perusahaan.
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f. Assurance audit laporan CSR
Penyebaran dari apa yang disebut audit laporan
CSR telah berkembang khususnya dieropa. Inisiatif
eropa dalam perlindungan lingkungan dan melalui
Internasional Standards Association (ISO) telah
memiliki
pengaruh
perilaku
mengarahkan
diperusahaan dan telah mewajibkan pengungkapan
publik atas kinerja lingkungan.Akibatnya banyak
individu dan beberapa akuntan publik besar dan
perusahaan lainnya telah terlibat dalam membuktikan
laporan yang diterbitkan.
g. Pikiran penutup
Akuntabilitas strategis perusahaan untuk
pemangku kepentingan, manajer, dan akuntan
profesional telah menjadi begitu jelas sehingga akan
menjadi picik bagi suatuorganisasi jika tidak
mengembangkan konsep yang efektif tentang
kewarganegaraan corporate dan program yang efektif
dari tanggung jawab sosial perusahaan
12.5 Etika Di Tempat Kerja
Semakin tingginya tingkat kesadaran social dan
tekanan dari kelompok-kelompok aktivis yang telah
didokumentasikan di tempat lain memiliki dampak
signifikan pada kedua operasi internal dan eksternal
organisasi.
a. Hak Karyawan
Beberapa hak yang berubah menjadi dilindungi
oleh undang-undang baru, sementarayang lain
dipengaruhi oleh kasus-kasus hokum umum, kontrak
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b.

c.

d.

e.

sertifikat buruh, dan praktik perusahaan yang telah
sensitive terhadap tekanan pemangku kepentingan.
Privasi dan Martabat
Hak pribadi lebih penting daripada atasan
kecuali dapat ditunjukkan bahwa dalam keadaan
tertentu kepentingan atasan adalah wajar, sah, dan
bisa diterima secara moral.
Perilaku yang adil
Diskriminasi dianggap tidak etis dan dianggap
illegal jika ia melibatkan usia, ras,gender, dan
preferensi seksual. Selain itu umumnya orang
berpendapat bahwa harus ada peluang yang sama
untuk pekerjaan, dan upah yang sama untuk pekerjaan
yang sama, khususnya bagi perempuan dan minoritas.
Lingkungan Kerja Sehat dan Aman
Keseimbangan antara hak-hak pekerja dan
pemilik telah bergeser ke titik yang dianggap etis bagi
para pekerja untuk mengharpakan bahwa kesehatan
dan keselamatan tidak akan masuk akal jika
dikompromikan. Mereka harus tahu apa risiko yang
dihadapi, dan banyak yurisdiksi telah menciptakan
hukum berhak tahu untuk memastikan bahwa
organisasi membuat informasi tentang bahan, proses
berbahaya, dan perawatan terkait, siap diakses.
Kemampuan untuk Menjalankan Suara nurani
seseorang
Argument bahwa pekerja hanya melakukan
apa yang diperintahkan untuk melakukan tidak lagi
menyediakan perlindungan bagi pekerja di banyak
wilayah yuridiksi,sehingga pekerja harus menjalankan
suara hati nurani sendiri.
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f. Kepercayaan dan maknanya
Etika organisasi secara langsung berkaitan
dengan bagaimana para pemimpin dirasakan,
apakah ada kepercayaan yang cukup bagi karyawan
untuk berbagi ide tanpa takut kehilangan pekerjaan
atau rasa hormat dari rekan kerja dan manajer
mereka, dan apakah mereka percaya bahwa organisasi
layak mendapatkan loyalitas dan kerja keras
g. Keseluruhan Manfaat
Cara
karyawan
memandang
perlakuan
perusahaan terhadap mereka menetukan apa yang
mereka pikirkan tentang program etika perusahaan.
Jika perusahaan ingin karyawannya mengamati
nilai etika perusahaan dan tingkat kepercayaan,
maka perusahaan harus memilih karyawan yang tepat
tidak sekedar etis untuk menjalankan program etika
perusahaan dan mencapai tujuan strategis.
h. Kecurangan Kejahatan Kerah Putih
Eksekutif diharapkan untuk dapat memastikan
bahwa mengambil langkah rasional yang diperlukan
untuk membimbing, mempengaruhi, dan mengendalikan, karyawan yang cenderung terliba, dan auditor
eksternal diharapkan bisa waspada mengenali potensi
masalah.
i. Sebuah Kerangka Kerja untuk Memahami para Penipu
Akuntan investigasi dan forensic menggunakan
kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi
penipu potensial dan situasi yang memiliki potensi
untuk kecurangan.

Etika Bisnis Dan Profesi

173

12.6 Operasi Internasional
Akuntan investigasi dan forensic menggunakan
kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi penipu
potensial dan situasi yang memiliki potensi untuk
kecurangan. Factor yang mempengaruhi kecurangan:
motifasi, rasionalisasi, peluang.
Ketika perusahaan beroperasi di luar pasar dalam
negeri bimbingan normal ditawakan kepada karyawan
harus mempertimbangkan beberapa hal terkait : praktik
operasi yang bisa berdampak pada ekonomi local dan
budaya, praktik asing local yang berbeda-beda seperti
pemberian hadiah luas atau penyuapan, didukung atau
dilarang, reaksi terhadap perubahan-perubahan oleh
pemangku kepentingan dalam negeri dan terutama oleh
para pemangku kepentingan utama termasuk pelanggan
besar dan pasar modal.
a. Dampak terhadap Ekonomi Lokal dan Budaya Mereka
Perusahaan multinasional memiliki dampak
yang signifikan terhadap budaya localdari pada tidak
di dalam negeri. Mereka harus berhati-hati terhada
dampak aspeklocal yang tidak menguntungkan.
b. Konflik antar Budaya Domestik dan Budaya Asing
Masalah paling sulit ketika nilai-nilai para
pemangku kepentingan utama perusahaan berbeda
dengan yag ada di daerah local Negara asing.
c. Penyuapan, Pembayaran untuk Memfasilitasi
Dalam operasi diluar negeri perusahaanperusahaan multinasional mungkin diminta untuk
melakukan pembayaran memfasilitasi atau suap.
Sebuah pembayaran memfasilitasi biasanya memiliki
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d.

e.

f.

g.

nominal dan dibuat untuk mempercepat hasil
yangakan juga terjadi dengan waktu yang cukup.
Konflik Budaya yang jelas dengan melarang
pemberian
hadiah,
suap,
ataupembayaran
memfasilitasi
Beberapa perusahaan menemukan bahwa
mereka mampu melakukan bisnis tanpa pembayaran
tersebut, terutama karena produk atau jasa mereka
sangat baik.
Imajinasi Moral
Para manajer menggunakan imajinasi moral
untuk
merancang
alternative
yangmenjawab
kebutuhan dalam budaya local, tetapi sesuai dengan
norma0norma untk perilaku yang dapat diterima.
Pedoman praktik etika
Pedoman yang mungkin berguna bagi
perusahaan untuk mencatatnya.
Konsultasi Sebelum Tindakan
Semua organisasi yang beropersai internasional
harus peka pada karyawan mereka tentang perbedaan
budaya dan melengkapi mereka dengan pemahaman
tentang bagaimana organisasi ingin mereka berurusan
dengan isu utama yang kemungkinan besar muncul.

12.7 Manajemen Krisis
Krisis adalah suatu keadaan, kejadian atau dugaan
yang mengancam secara tidak terduga dan tidak
diharapkan, berdampak dramatis, merusak reputasi serta
mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi
yang mendorong organisasi pada suatu kekacauan
(chaos) yang berdampak pada karyawan, produk, jasa
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dan kondisi keuangan. Krisis merupakan suatu masa
yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang
kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi.
Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan
agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional
organisasi.
Menurut Iriantara (2004), manajemen krisis
adalah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon
manajemen terhadap perubahan yang terjadi di
lingkungan eksternal organisasi. Manajemen krisis
didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis (crisis
bargaining and negotiation), membuat keputusan di saat
krisis (crisis decision making), dan memantau
perkembangan krisis (crisis dynamics). Manajemen
bertanggung jawab untuk mencari pemecah masalah dari
krisis yang muncul dengan menggunakan strategi
manajemen krisis yang mungkin dilakukan.
Berikut definisi dan pengertian krisis dari
beberapa sumber buku:
1. Menurut Machfud (1998), krisis adalah suatu kejadian,
dugaan atau keadaan yang mengancam keutuhan,
reputasi, atau keberlangsungan individu atau
organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman,
kelayakan dan nilai-nilai sosial publik, bersifat
merusak baik secara aktual maupun potensial pada
organisasi, dimana organisasi itu sendiri tidak dapat
segera menyelesaikannya.
2. Menurut Putra (1999), krisis adalah peristiwa besar
yang tak terduga yang secara potensial berdampak
negatif terhadap perusahaan maupun publik.
Peristiwa ini mungkin secara cukup berarti merusak
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organisasi, karyawan, produk, jasa yang dihasilkan
organisasi,
kondisi
keuangan
dan
reputasi
perusahaan.
3. Menurut Prayudi (1998), krisis adalah suatu kejadian
besar dan tidak terduga yang memiliki potensi untuk
berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja
menghancurkan organisasi dan karyawan, produk,
jasa, kondisi keuangan dan reputasi.
4. Menurut Powell (2005), krisis adalah kejadian yang
tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum
pernah terjadi sebelumnya yang mendorong
organisasi kepada suatu kekacauan (chaos) dan dapat
menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya
tindakan nyata.
5. Menurut Fink (1986), krisis adalah keadaan yang tidak
stabil dimana perubahan yang cukup menentukan
mengancam, baik perubahan yang diharapkan
maupun yang tidak diharapkan akan memberikan
hasil yang lebih baik
12.7.1 Jenis-Jenis Manajemen Krisis
Menurut Morissan (2008), berdasarkan waktunya
krisis dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Krisis yang bersifat segera (immediate crises). Tipe
krisis yang paling ditakuti karena terjadi tiba-tiba,
tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu
untuk melakukan riset dan perencanaan. Krisis jenis
ini membutuhkan konsensus terlebih dahulu pada
level manajemen puncak untuk mempersiapkan
rencana umum (general plan) mengenai bagaimana
bereaksi jika terjadi krisis yang bersifat segera agar
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tidak menimbulkan kebingungan, konflik, dan
penundaan dalam menangani krisis yang muncul.
2. Krisis baru muncul (emerging crises). Tipe krisis ini
masih memungkinkan praktisi public relations untuk
melakukan penelitian dan perencanaan terlebih
dahulu, namun krisis dapat meledak jika terlalu lama
tidak ditangani. Tantangan bagi public relations jika
terjadi krisis jenis ini adalah meyakinkan manajemen
puncak untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum
krisis mencapai tahapan krisis.
3. Krisis bertahan (sustained crises). Tipe krisis ini adalah
krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan
bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan
upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau
organisasi untuk mengatasinya.
Menurut Nova (2011), berdasarkan kategori
bisnis, krisis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Krisis keuangan, adalah krisis yang terjadi karena
perusahaan mempunyai masalah likuiditas jangka
pendek yang kemungkinan pailit di masa datang.
Contohnya pada krisis keuangan di Amerika Serikat
yang membuat banyak perusahaan bangkrut.
2. Krisis Public Relations, sering disebut sebagai krisis
komunikasi, hal ini terjadi karena pemberitaan negatif
yang kemudian berimbas buruk pada bisnis
perusahaan. Pemberitaan di media atau isu yang
beredar bisa saja benar atau mungkin saja tidak, tetapi
berpotensi memengaruhi citra seseorang atau
perusahaan.
3. Krisis strategi, adalah krisis yang terjadi pada
perusahaan
dalam
lingkungan
bisnis
yang
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mengakibatkan kelangsungan hidup perusahaan
menjadi terganggu. Perusahaan sebaiknya selalu
memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan
menghindari keputusan yang justru akan membuat
perusahaan terperosok lebih jauh dalam krisis.
Sedangkan menurut Mazur dan White (1998),
berdasarkan penyebabnya terdapat beberapa jenis krisis,
yaitu:
1. Krisis teknologis (technological crisis). Dalam era
pascaindustri ini makin banyak korporasi yang
tergantung pada kemajuan dan keandalan teknologi,
sehingga bilamana teknologinya gagal maka akibatnya
bagi masyarakat sangat dahsyat.
2. Krisis konfrontasi (confrontation crisis). Krisis timbul
karena gerakan masa melakukan proses dan kecaman
terhadap korporasi.
3. Krisis tindak kejahatan (crisis of malevolence). Krisis
timbul sebagai akibat dari tindakan beberapa orang
atau kelompok-kelompok terorganisasi.
4. Krisis kegagalan manajemen (crisis of management
failures). Krisis muncul karena terjadinya salah urus
dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompokkelompok yang diberi kewenangan khusus.
5. Krisis ancaman-ancaman lain (crisis involving other
threats to the organization). Dalam perkembangan
sekarang, krisis terutama dapat berbentuk likuidasi,
pencaplokan, dan merger perusahaan
12.7.2 Tahapan Krisis
Krisis yang melanda suatu perusahaan datang
secara bertahap. Menurut Steven Fink (Kasali, 1994),
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Tahapan krisis atau dikenal dengan anatomi krisis yang
dibagi atas empat tahap. Tahap-tahap tersebut saling
berhubungan dan membentuk siklus. Lamanya masingmasing tahap tersebut tergantung pada sejumlah
variabel, seperti bahaya, usia perusahaan, kondisi
perusahaan, ketrampilan para manajer dan komunikasi
di dalam perusahaan itu sendiri. Adapun tahapan atau
anatomi krisis adalah sebagai berikut:

a. Tahap Krisis Prodromal
Krisis pada tahap ini sering dilupakan orang
karena perusahaan masih bergerak dengan lincah.
Padahal, pada tahap ini bukan pada tahap krisis sudah
kronis (meledak), melainkan krisis sudah mulai
muncul. Tahap prodromal sering disebut juga warning
stage, karena ia memberi tanda bahaya mengenai
masalah yang harus segera diatasi. Menurut Ruslan
(1999), suatu krisis besar biasanya bermula dari krisis
yang kecil-kecil sebagai pertanda atau gejala awal
(sign of crisis) yang akan menjadi suatu krisis
sebenarnya yang bakal muncul dimasa yang akan
datang. Ini disebut prakrisis (predromal crisis).
Banyak terjadi, suatu malapetaka atau krisis besar
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dimulai dari hal-hal yang sepele dan sebetulnya sudah
diketahui gejala-gejalanya oleh yang berwenang,
tetapi tidak ditanggapi dengan serius atau tidak
diambil tindakan pengamanan tertentu. Krisis pada
tahap ini juga merupakan bagian dari turning point.
Bila manajemen gagal mengartikan atau menangkap
sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih
serius yaitu tahap akut. Tahap prodromal biasanya
ditandai dengan munculnya salah satu dari tiga gejala
berikut ini:
1. Jelas sekali. Gejala-gejala awal kelihatan jelas sekali.
Misalnya muncul selebaran gelap di masyarakat,
ketika karyawan datang pada manajemen meminta
kenaikan upah, atau ketika pihak manajemen
berbeda pendapat secara tegas.
2. Samar-samar. Gejala yang muncul tampak samarsamar karena sulit menginterpretasikan dan
menduga luasnya suatu kejadian. Misalnya,
peraturan pemerintah (deregulasi), munculnya
pesaing baru atau tindakan (ucapan) pemimpin
opini. Semuanya terjadi secara samar-samar, ini
artinya perusahaan atau organisasi memerlukan
bantuan para analisis untuk menganalisis hal-hal
yang samar-samar itu sebelum tergulung oleh
ombak krisis.
3. Sama sekali tidak kelihatan. Gejala-gejala krisis bisa
tidak terlihat sama sekali. Perusahaan tidak dapat
membaca gejala ini karena kelihatannya segalanya
tampak baik-baik saja. Untuk itu perusahaan perlu
melakukan general check-up secara rutin, misalnya
3 atau 6 bulan sekali, dengan memanggil konsultan.
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Metode yang biasanya dipakai adalah manajemen
audit yang menyangkut segala aspek di dalam
perusahaan.
b. Tahap Krisis Akut
Tahap akut merupakan pola krisis dimana
persoalan mulai muncul ke permukaan. Tahap ini
terjadi biasanya karena kelengahan manajemen untuk
menanggapi tahap prodromal. Tidak jarang, pihakpihak
yang
memiliki
kepentingan
berbeda
memanfaatkan krisis ini secara maksimal. Tahapan ini
terjadi ketika krisis telah muncul ke permukaan atau
ke publik sehingga para konsumen telah mengetahui
krisis yang terjadi pada produk tersebut. Pada tahap
ini krisis sudah kelihatan dan orang menyadari krisis
sudah terjadi. Salah satu kesulitan besar dalam
menghadapi krisis pada tahap akut ini adalah
intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari
berbagai pihak menyertai tahap ini. Kecepatan
ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa
perusahaan, sedangkan intensitasnya ditentukan oleh
kompleksnya permasalahan. Tahap akut merupakan
antara krisis berikutnya, yakni tahap kronis.
Meski bukan di sini awal mulanya krisis, orang
menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala
yang samar-samar atau sama sekali tidak jelas itu mulai
kelihatan jelas. Dalam banyak hal, krisis yang akut sering
disebut sebagai the point of no return. Artinya sinyalsinyal yang muncul pada tahap peringatan (prodromal)
tidak digubris, ia akan masuk ke tahap akut dan tidak
bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan,
reaksi mulai berdatangan, isu menyebar luas. Namun,
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berapa besar kerugian lain yang akan muncul amat
tergantung dari para aktor yang mengendalikan krisis.
Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada
tahap akut adalah intensitas dan kecepatan serangan
yang datang dari berbagai pihak yang menyertai tahap
ini.
Kecepatan
ditentukan
oleh
kompleksnya
permasalahan.

*****
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