
MELAKSANAKAN DAN 
MENJAGA ETIKA PROFESI



Etika
Etika adalah studi tentang kehendak manusia.
Kehendak yang berhubungan dengan
keputusan yang benar dan yang salah dalam
tindak perbuatannya.

Fagothey (1953)



Serba-serbi pengertian ETIKA

• Kamus Besar bahasa Indonesia (1988) merumuskan
pengertian ‘etika’ dalam 3 arti: 

Ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak dan
kewajiban sosial.

Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak.

Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.



Robert Salomon:

Etika dikelompokkan jadi 2 definisi:

• Merupakan Karakter Individu.

• Merupakan Hukum Sosial.

Etika merupakan aturan yang mengendalikan dan
membatasi perilaku manusia



• Sumaryono (1995)

Etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidak
benaran berdasarkan kodrat manusia yang 
diwujudkan melalui kehendak manusia dalam
perbuatannya.



berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, 
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



ETIKA KHUSUS

Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam
bidang kehidupan yang khusus

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.



Etika sosial yang menyangkut hubungan manusia
dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi dan
masyarakat pengguna profesi tersebut. 

Etika Profesi



1. Tanggung jawab.
- Terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya.
- Terhadap dampak dari profesi untuk kehidupan orang 

lain.

2. Keadilan. 
Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja

apa yang menjadi haknya.

3. Otonomi. 
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional

memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan
profesinya.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI



pekerjaan

profesi

Pekerjaan – Profesi – Profesional – Kode etik



Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari
nafkah.

PEKERJAAN



• Adanya pengetahuan khusus, 
Dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman
yang bertahun-tahun.

• Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. 
Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada
kode etik profesi.

• Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 
Setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan
pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

• Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. 
Untuk menjalankan suatu profesi harus ada izin khusus
terlebih dahulu.

• Menjadi anggota dari suatu profesi.

Ciri-ciri Profesi



Profesi

• Pekerjaan yang mengandalkan ketrampilan dan
keahlian khusus.

• Pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama
nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang 
mendalam dalam menekuninya.

• Pekerjaan yang menuntut pengembangan untuk
terus menerus memperbaharui pengetahuan dan
ketrampilan sesuai perkembangan teknologi.



Seseorang yang telah memilih sesuatu profesi.

Profesional



1. Mmenjunjung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Tujuan kode etik profesi



• Memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-
norma dalam kaitan dengan hubungan antara
professional atau developer TI dengan klien, antara
para professional sendiri, antara organisasi profesi
serta organisasi profesi dengan pemerintah. 

• Salah satu bentuk hubungan seorang profesional
dengan klien (pengguna jasa).

• Seorang profesional harus memperhatikan
keamanan (security) sistem kerja program aplikasi
tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan
sistem.

Kode etik profesi bidang it



a. UU HAKI (Undang-undang Hak Cipta) yang sudah disahkan dengan

nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003

mengatur tentang hak cipta.

b. UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 mengatur tentang:

1. Pornografi di Internet

2. Transaksi di Internet

3. Etika pengguna Internet

Undang-undang teknologi
informasi



1. Protect with passwords
Banyak serangan cyber berhasil meretas kata sandi yang 
lemah. 
Sandi yang kuat berisi angka, huruf dan simbol. 
Disarankan untuk menggunakan kata sandi yang unik.

2. Design safe systems
Batasi akses ke infrastruktur teknologi untuk mencegah 
mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem. 
Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun 
software, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk 
peralatan dan program yang dibutuhkan saja. 

Menjaga keamanan sistem it



3. Conduct screening and background checks
Melakukan skrining dan pemeriksaan latar belakang pada 
karyawan. 
Meneliti kredibilitas karyawan. 

4. Provide basic training
Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap 
terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. 
Program pelatihan yang memperingatkan besarnya risiko pada 
penggunaan kata sandi, jaringan, program dan perangkat.



5. Avoid unknown email attachements
Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, 
yang kemungkinan bisa berisi virus komputer. 

6. Hang up and call back
Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal 
yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura 
hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra 
lainnya, segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut.



7. Think before clicking

Menghindari penipuan melalui email yang meminta

informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi.

pertimbangkan agar tidak terdorong ke situs web palsu yang

mendorong calon korban untuk memasukkan data sendiri.

8. Use a virus scanner, and keep all software up-to-date

Baik bekerja di rumah atau di jaringan kantor, disarankan

untuk menginstal antivirus.



9. Keep sensitive data out of the cloud

Layanan Cloud computing dapat menimbulkan ancaman tambahan

karena data ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh

pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan tersendiri.

10.Stay paranoid

Rusak atau robek dokumen dengan nama perusahaan, alamat dan

informasi lainnya, termasuk logo vendor dan bank.

Ubah kata sandi secara teratur dan sering, terutama jika membaginya

dengan rekan kerja.



TUGAS

Kelompok ganjil kerjakan kasus1 dan kelompok
genap kerjakan kasus2.

1. Anda sebagai IT Helpdesk;

Ada kerusakan jaringan yang menyebabkan
komunikasi tidak dapat terjadi antar komputer dlm
satu gedung.

2. Anda sebagai IT Helpdesk;

Ada kendala akibat user menghapus suatu
aplikasi tertentu yang menyebabkan terhentinya
kegiatan operasional.


