
F I T R I  A P R I Y A N T I

KONSEP DASAR ETIKA



Menurut anda, apa yang dimaksud dengan

ETIKA

HUKUM ETIKET

MORAL



ETIKA

“Ethos “  Bahasa Yunani artinya adat kebiasaan

ARISTOTELES (384-322 SM)

Etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa
dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat

Bahasa Latin “Mores”  Bahasa latin artinya adat
kebiasaan



ETIKA

SEBAGAI UKURAN TINGKAH 

LAKU/PERILAKU MANUSIA 

YANG BAIK, YAKNI TINDAKAN 

YANG TEPAT YANG HARUS 

DILAKSANAKAN OLEH 

MANUSIA SESUAI DENGAN 

MORAL PADA UMUMNYA



ETIKET

Etiket berasal dari bahasa Inggris Etiquette.

Etika : Moral dan Etiket: Sopan Santun

Persamaan :

a. Sama2 menyangkut perilaku manusia

b. Memberi norma bagi perilaku, yaitu menyatakan
tentang apa yg harus dilakukan atau tidak boleh
dilakukan



Etiket Etika
1. Menyangkut cara sesuatu

perbuatan yg harus
dilakukan

2. Hanya berlaku dalam
pergaulan, bila tidak ada
orang lain tidak berlaku

3. Bersifat relative, tidak
sopan dlm satu
kebudayaan, sopan dlm
kebudayaan lain

4. Memandang manusia dari
segi lahiriyah

1. Tidak terbatas pada cara
dilakukannya suatu
perbuatan, memberi nilai
tentang perbuatan itu
sendiri

2. Selalu berlaku, tidak
tergantung hadir atau
tidaknya seseorang

3. Bersifat absolut, jgn
mencuri, jgn berbohong

4. Memandang manusia dari
segi bathiniah



MORAL

Nilai2 dan norma yg menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok dlm mengatur
tingkah lakunya.

Moralitas Berasal dari bahasa Latin Moralis, artinya
:

a. Segi Moral suatu perbuatan/baik buruknya

b. Sifat moral/keseluruhan azasdan nilai yg
berkenaan dgn baik buruk



ETIKA

• ADA MAUPUN TIDAK ADA ORANG TETAP BERLAKU
• NORMA TERHADAP PERBUATAN

ETIKET

• PERBUATAN YG HARUS DILAKUKAN   SENDIRI BILA 
ADA ORANG LAIN. 

• RELATIF

moral

• NILAI DAN NORMA YG MENJADI PEGANGAN BAGI 
SESEORANG ATAU KELOMPOK DALAM BERSIKAP 
ATAU BERTINDAK 

• NORMA MORAL MERUPAKAN TOLAK UKUR UNTK 
MENENTUKAN BANAR SALAHNYA SIKAP/TINDAK 
SESEORANG DILIHAT DARI SEGI BAIK BURUKNYA 
SEBAGAI MANUSIA. 



KEGUNAAN ETIKA

 Membantu manusia untuk mengambil sikap dan 
bertindak tepat dalam menjalani hidup

 Membantu mengambil keputusan tentang tindakan 
apa yang kita lakukan



ETIKA DAN MORALITAS

 PERSAMAAN

Keduanya mempunyai fungsi yg sama yaitu 
Bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam 
hidup

 PERBEDAAN

> Etika: Apakah saya harus melangkah dengan cara 
itu? Dan Mengapa harus dengan cara itu

>  Moralitas: Inilah caranya andaharus melangkah



HUKUM

Berhubungan erat dgn Moral dan Moral jg

Berhubungan erat dgn Hukum.

Hukum membutuhkan moral, Hukum tidak
mempunyai arti kalau tidak dijiwai oleh moralitas.



Menurut Bertens, ada beberapa perbedaan antar
hukum dan moral

HUKUM MORAL

a. Hukum ditulis sistimatis, 
disusun dalam kitab undang2, 
mempunyai kepastian lebih
besar dan bersifat objektif

b. Hukum membatasi pd tingkah
laku lahiriah saja dan hukum
meminta legalitas

c. Hukum bersifat memaksa dan
mempunyai sanksi

d. Hukum didasarkan atas
kehendak masyarakat /negara, 
masyarakat/negara dpt
merubah hukum. Hukum tidak
menilai moral

a. Moral bersifat subjektif, tidak
tertulis dan mempunyai
ketidakpastian lebih besar

b. Moral menyangkut sikap batin
seseorang

c. Moral tidak bersifat memaksa, 
sanksi moral adalah hati nurani
tidak tenang, sanksi dari tuhan

d. Moral didasarkan pd norma2 
moral yg melebihi masyarakat
dan negara, masyarakat dan
negara tidak dapat merubah
moral.



Hukum bertujuan utk mewujudkan ketertiban dan
keadilan secara konkret dlm masyarakat, maka
hukum disatu pihak memperlihatkan
kecenderungan konservatif, yaitu berupaya
memelihara dan mempertahankan apa yg sudah
tercapai.

Dipihak lain kecenderungan modernisme, yaitu
berupaya mendorong, meneruskan atau
menyalurkan dan mengarahkan perubahan
masyarakat.



Menurut Kartohadiprodjo menyatakan bahwa :

“Hukum itu berkenaan dgn kehidupan manusia, 
ialah manusia dalam hubungan antar manusia
untuk mencapai tata tertib di dalamnya yang 
berdasarkan keadilan.



KODE ETIK

Norma2 yg harus diindahkan oleh setiap profesi
didalam melaksanakan tugas profesinya dan didalam
hidupnya di masy.

Kode etik juga diartikan sebagai suatu ciri profesi.

Profesi adalah Moral Community yg memiliki cita2 
dan nilai bersama.



Kode etik menunjukkan arah moral bagi suatu
profesi dan menjamin mutu moral profesi di mata
masyarakat.

supaya dapat berfungsi dgn semestinya, salah satu
syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat
oleh profesi sendiri.

Agar kode etik berhasil dgn baik, maka
pelaksanaannya sebaiknya diawasi dan dikontrol.



MENGAPA
ETIKA PROFESI KEBIDANAN

DIPERLUKAN ?

PELAYANAN KEBIDANAN        INTERAKSI BIDAN 

DAN KLIEN      PERILAKU BERBEDA-BEDA      

SEHINGGA PERLU PEDOMAN ;

* bagaimana harus melakukan tindakan

* mengambil keputusan 

* bertanggung jawab atas tindakan 

WANITA MAKHLUK UNIK

PELAYANAN VITAL TERHADAP MANUSIA



Fungsi Pengetahuan Etik Bagi Bidan

 Memberikan bantuan yang positif bagi bidan untuk 
menghindarkan dari prasangka dalam melakukan 
pekerjaannya

 Memberikan bantuan untuk mengawasi bidan dalam 
men



DIMENSI KODE ETIK

a. Anggota Profesi & Klien
b. Anggota Profesi & Sistem Kesehatan
c. Anggota Profesi & Profesi kesehatan
d. Sesama anggota Profesi

Kode etik merupakan suatu pernyataan 
komprehensif profesi yang memberikan 
tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan 
praktek kebidanan baik yang berhubungan 
dengan klien, keluarga masyarakat, teman 
sejawat, profesi dan dirinya sendiri



PRINSIP KODE ETIK

1. Menghargai otonomi

2. Melakukan tindakan yang benar

3. Mencegah tindakan yang dapat merugikan

4. Memperlakukan manusia secara adil

5. Menjelaskan dengan benar

6. Menepati janji yang telah disepakati

7. Menjaga kerahasiaan



TUJUAN 
KODE 
ETIK 

PROFESI

MENJUNJUNG TINGGI 

MARTABAT & CITRA 

PROFESI

MENJAGA & 

MEMELIHARA 

KESEJAHTERAAN 

ANGGOTA

MENINGKATKAN MUTU 

PROFESI

MENINGKATKAN 

PENGABDIAN 

PARA ANGGOTA 

PROFESI



FUNGSI KODE ETIK 

MEMBERIKAN PANDUAN & MEMBUAT 

KEPUTUSAN TENTANG MASALAH ETIK 

MENGHUBUNGKAN NILAI/NORMA YG DPT 
DITERAPKAN & DOPERTIMBANGKAN DALAM 
MEMBERIKAN PEKAYANAN

CARA UNTUK MENGEVALUASI

LANDASAN UTK MEMBERIKAN UMPAN 
BALIK BAGI SEJAWAT

MENGINFORMASIKAN KPD PROFESI LAIN 
DAN MASY TENTANG NILAI MORAL



FUNGSI KODE ETIK

1. PANDUAN
Kode etik memberi bantuan dalam memberikan panduan dengan 
fasilitasdalam menjalankan pekerjaan profesional

2. PERATURAN
Kode etik menentukan beberapa peraturan dalam suatu 
kelompok profesi seperti tanggung jawab moral, tindakan yang 
standar, nilai-nilai khas suatu profesi, izin profesi

3. DISIPLIN
Kode etik mengatur tingkah laku yang melanggar hukum dengan 
mengidentifikasi dan menentukan jenis tindakan serta membuat 
instrument yang menjadi peraturan tetap dimana profesi berada



4. PELINDUNG
Melindungi masyarakat termasuk anggota masyarakat yang 
menerima profesi

5. INFORMASI
Kode etik memberikan informasi kepada masyarakat diluar profesi 
(Klien, kolega, pekerja, masy) ttg standar shg profesi mendapat 
kepercayaan

6. PERNYATAAN
Menyatakan eksistensi dengan mengumumkan aspirasi kelompok ttg 
status profesi dgn kehormatan moral dan otonomi

7. NEGOSIASI
Kode etik menyediakan alat dalam negosiasi dan perdebatanantara 
profesi, colega, pekerjaan, pemerintah dengan memberikan 
penjelasan ttg kebenaran sikap termasuk tindakan



Terimakasih


