


“Sesungguhnya  hanya ada dua 

pokok yang penting dalam soal 

etika. Yang pertama adalah untuk 

diikuti, yang kedua adalah kemauan 

untuk mengikutinya”.(Josephson, 

Institut of Ethics)   



Arti  Etika:

• Merupakan dasar moral yaitu nilai apa yang baik dan apa
yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

• Sebagai pedoman kelakuan, sikap atau tindakan yang
diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia
dari kelompok tertentu.

• Etika merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh
yang benar dan pelayanan untuk memperaktekan perilaku
moral dengan dialog yang jujur. Dengan dengan demikian
etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan
salah dan kemudian melakukan hal-hal yang benar.

• Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku (science of
conduct) mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup
dan kehidupan.



Tujuan  Etika :

• Mempelajari perilaku baik moral maupun

immoral dengan tujuan membuat

pertimbangan yang cukup beralasan dan

akhirnya sampai pada rekomendasi memadai.

• Menilai praktek manusiawi dengan

menggunakan standar moral.

• Memberikan pandangan tentang bagaimana 

bertindak secara moral pada situasi tertentu/ 

memberi nasehat untuk perbaikan.



• Etika bisnis merupakan kebiasaan atau budaya

moral yang menyangkut kegiatan bisnis.

• Budaya moral disini merupakan suatu

pembiasaan atas pemahaman dan penghayatan

nilai dan prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu

bisnis/ perusahaan dengan mengutamakan

pelanggan, disiplin, jujur, bertanggung jawab,

berperilaku fair tanpa diskriminasi.

• Dan dalam hal ini etika berperan sebagai kontrol

terhadap individu dan pelaku dalam bisnis.

Arti Etika Bisnis 



Prinsip Etika Bisnis :

1. Prinsip otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil
keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang
apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab
secara moral atau keputusan yang diambil

2. Prinsip kejujuran ; kejujuran merupakan kunci keberhasilan
suatu bisnis (kejujuran dalam pelaksanaan kntrol terhadap
konsumen dalam hubungan kerja)

3. Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis
diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing tidak ada
yang boleh dirugikan

4. Prinsip saling menguntungkan demikian pula dalam bisnis
kompetitif

5. Prinsip integritas moral ini merupakan dasar dalam berbisnis
harus menjaga baik perusahaan tetap dipercaya dan
merupakan perusahaan terbaik



Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat

juga bagaimana budaya yang ada disekitarnya

atau lingkungannya yang turut mewarisi budaya

perusahaan. Seperti halnya pada bangsa

Jepang dengan budaya Bushido, serta bisnis

yang bermula/ berasal dari teamwork keluarga

yang terus melekat pada budaya perusahaan.

Semangat Bushido tampak a.l. kejujuran,

keberanian, keadilan, kesetiaan,

kedermawanan dan pengendalian diri.



Pengelolaan perusahaan yang baik  

pada dasarnya melaksanakan pula 

prinsip- prinsip a.l.; prinsip 

transparancy, prinsip accountability,

prinsip responsibility.



Mengapa Kegiatan Bisnis Perlu berEtika :

1. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu
mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, kalau tidak
akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga
masyarakat pun berkepentinan agar bisnis dilaksanakan
secara etis;

2. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan
manusia yang lainya, sehingga membutuhkan etika
sebagai pedoman da orientasi bagi keputusan, kegiatan,
dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis)
satu dengan lainnya;

3. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat
ketat, jadi orang bisnis yang bersaing dengan tetap
memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang
semakin profesional justru akan menang;



4. Legalitas dan moralitas berkaitan akan tetapi berbeda
satu sama lain, karena suatu kegiatan yang diterima
secara legal, belum tentu dapat diterima secara etis;

5. Etika harus dibedakan dari ilmu empiris, yang
mendasarkan pada suatu gejala atau fakta yang
berulang terus menerus dan terjadi dimana-mana akan
melahirkan suatu hukum ilmiah yang berlaku universal;

6. Situasi khusus yang menyebabkan pengecualian
terhadap etika tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai
bahwa bisnis tidak mengenal etika;

7. Aksi protes yang terjadi dimana-mana menunjukan
bahwa masih banyak orang serta kelompok masyarakat
yang menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik
dan mengindahkan norma etika.



Etika bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis

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 kegiatan 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.

5. Pengelolaan bisnis secara profesional ;

a. berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus,

b. mempunyai komitmen moral yang tinggi,

c. menjalankan usahanya berdasarkan profesi/keahlian



Kewajiban Pelaku Bisnis :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ jasa

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ jasa

yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau

mencoba barang dan/ jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau

garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang

diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang/

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(Pasal 7 UU No.8/ 1999).



Hak-hak Pekerja dalam hubungan kerja:

1.Hak atas Pekerjaan

2.Hak atas Upah yang Adil

3.Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

4.Hak atas Perlindungan Keamanan dan 

Kesehatan

5.Hak untuk Diproses Hukum secara Sah

6.Hak untuk Diperlakukan secara sama

7.Hak atas Rahasia Pribadi

8.Hak atas Kebebasan Suara Hati



Tanggung Jawab Perusahaan :

1.Tanggung Jawab Sosial

2.Tanggung Jawab Moral

3.Tanggung Jawab Hukum



MODAL

MODAL DIRI

-

- Sehat rohani & Jasmani

- Dukungan keluarga

- Ilmu

- Pengetahuan

- Keterampilan

- Pengalaman

- Personal network

- Mental dan sikap

- Reputasi

- HAKI :

1. Hak Paten

2. Hak Cipta

3. Merk Dagang

4. Rahasia dagang

- Gagasan

MODAL  MATERI SENDIRI

- Uang Tunai

- Tabungan Surat  Berharga

- Rumah

- Tanah

- Kendaraan

- Perhiasan dan logam 
mulia

- Piutang

MODAL  USAHA

- Uang sendiri

- Uang orang lain 
(patungan atau saham)

- Pinjaman pribadi dalam 
bentuk uang atau aset

Pinjaman dari bank

-Modal ventura

- Uang muka (down 
payment)

-Utang dagang 

- Termin pembayaran

- Bursa saham (untuk yang 
go public)

- Pemanfaatan kartu kredit

BAGAN JENIS MODAL DALAM BISNIS

Sumber: Moko P. Astamoen



Pinjaman dari saudara dan handai taulan

Usaha bersama dengan orang lain yang

memiliki modal

Pinjaman dari bank konvensional atau syariah

berupa kredit modal kerja dan modal investasi

Usaha bersama dengan modal ventura

(ventura Capital)

Memanfaatkan uang muka pemberi pekerjaan

Utang dagang berupa pembelian barang yang

dibayar kemudian dengan tenggang waktu

tertentu

Termin pembayaran sesuai dengan prestasi

pekerjaan

Pemanfaatan kartu kredit

Pinjaman melalui pegadaian

Leasing
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BENTUK PENANAMAN MODAL DALAM BISNIS

Sumber: Moko P. Astamoen



Perlindungan Konsumen

• UU No. 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen
menegaskan “ Perlindungan Konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat
1)

• Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

• Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI , baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi



Permasalahan perlindungan Konsumen 
Terkini

• Belakangan ini kita dihebohkan dengan beredarnya permen

berformalin. Atas peredaran tersebut, tim gabungan

DISPERINDAG, YLKI dan BPOM telah mengambil langkah-

langkah. Salah satunya sidak ke swalayan-swalayan dan distributor.

Sejumlah sampel diambil untuk diperiksa. Sementara sisa masih

disimpan di swalayan atau distributor. Tidak ada penyitaan barang

oleh tim walaupun telah,

terbukti mengandung zat berbahaya bagi konsumen.

• Kita sudah memilki 3 (tiga) Undang-undang yang secara eksplisit

mengatur perdagangan makanan dan minuman yang aman untuk

kesehatan yakni UU tentang Kesehatan, UU tentang Pangan dan

UU tentang Perlindungan Konsumen. Namun ke-3 UU ini belum

dimaksimalkan perannya untuk menghentikan pemakaian bahan-

bahan berbahaya dalam makanan sehingga masih banyak beredar

berbagai produk bahan olahan yang tidak aman bagi kesehatan.



• Konsumen mempunyai hak atas keamanan untuk
produk pangan. Ini diatur dalam pasal 4 UU No.8/
1999. hal senada disebutkan dalam UU No.7/ 1996
tentang Pangan, Pangan yang aman merupakan
persyaratan utama yang harus dipenuhi dan setiap
orang yang memproduksi pangan diedarkan dilarang
menggunakan bahan tambahan pangan yang
dinyatakan terlarang.

• Namun setiap kali keamanan pangan berbenturan
dengan akal-akalan pelaku industri pangan, kita
kembali tersentak karena pengalaman tidak pernah
kita jadikan pelajaran. Tragedi biskuit beracun (1989),
kasus mie instan beracun (1994) dan tragedi mie
basah dan tahu berformalin (2005) tampaknya tidak
cukup menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk
menata kembali keamanan pangan berkelanjutan.



• Berdasarkan peraturan MENKES No.722/ MENKES/ PER/
IX/ 1988, formalin termasuk bahan kimia yang tidak boleh
digunakan untuk bahan makanan. Formalin yag
mengandung 37% formaldehid dalam air dan biasanya
mengandung methanol hingga 15% sebagai pengawet,
jika dikonsumsi bisa menimbulkan tenggorokan dan perut
terasa terbakar, sakit menelan, diare dan kanker

• Bidang kesehatan merupakan sektor yang relatif lengkap
dalam melindungi konsumen.

• Khusus dibidang periklanan MENKES mengkritik pedas
bahwa iklan obat-obatan yang beredar
dimasyarakat,khususnya di TV telah menyesatkan.ini
berarti terdapat ketidak jujuran dan baru satu media
bagaimana dengan media lainnya.



• Ketentuan periklanan khusus untuk obat dan makan

baru dapat ditayangkan jika sudah diperiksa oleh

BPOM,dengan fungsinya : melakukan evaluasi

produk sebelum diizinkan beredar; post marketing

vigilance (kewaspadaan) dalam bentuk pengujian

lab; melakukan pre audit dan pasca audit atas iklan

dan promosi produk. Kelemahan aturan ini tidak

merumuskan eksplisit sanksi terhadap

pelanggaran,hanya dinyatakan sanksi administratif

dan atau lainnya sebagai peraturan per-UU-an

• UU 40/1999 tentang perusahaan melarang iklan

yang merendahkan martabat agama,minuman keras

dan rokok.sanksi denda 500 juta.



• Penyeludupan hukum dilakukan dengan

kemasan karya (poster,jingel,film)

mengandung aspek seni.uupk telah antisipasi

kreativitas tersebut.dengan terobosan bahwa

pelanggaran etika disamakan dengan tindak

pidana (pasal 17(1)f JO 62(2) dan (3) JO

63)dengan ancaman pidan penjara maksimal

2 tahun dan pidana denda maksimal 500 juta

rupiah, praktik????



MACAM-MACAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 

DAN PERLINDUNGANNYA

HAKI

Hak Milik 
Industri

Rahasia Dagang

- Trips Art 39

- UU No. 30/2000

UU No.7/1994

- Ps. 
1234,1242,1338, 
1347, 1365, 1603b, 
dan 1603d WB

-Ps. 322 (1), 323 (1), 
382 bisKUHP

- Ps.1PP 
No.16/1997-

-Ps. 50b UU No. 
5/1999

-RUU RD RI

PATEN UU No. 
13/1997

MEREK UU 
No. 14/1997

INDIKASI 
GEOGRAFIS 

UU 
No.14/1997

DISAIN PRODUK 
INDUSTRI

- UU 
Perindustrian

- RUU DPI

DISAIN TATA 
LETAK 
TERPDU (IC)

- RUU

- DTLST

Hak Cipta & Hak Terkait UU No. 
12/1997

Sumber: Ahmad M. Ramli


