
Bagaimana berbisnis dengan 
ETIS??



Cara Pria dan Wanita dalam Penyelesaian Masalah Etika 

PRIA WANITA

1. Lebih memperhatikan masalah hak 1. Lebih memperhatikan perasaan

2. Menanyakan siapa yang benar 2. Menanyakan siapa yang akan tersinggung

3. Membuat keputusan berdasarkan nilai 3. Menghindari keputusan

4. Keputusan bersifat tidak mendua 4. Memilih untuk berkompromi

5. Mencari solusi yang obyektif dan adil 5. Mencari solusi untuk meminimalkan yang 
tersinggung

6. Berpegang pada peraturan 6. Berpegang pada komunikasi

7. Dituntun oleh logika 7. Dituntun oleh emosi

8. Menerima otoritas 8. Menentang otoritas



• ETIKA, ethics (Inggris) 

adalah ilmu tentang kesusilaan yang 
menentukan bagaimana patutnya manusia 
hidup dalam masyarakat 
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• Etika = moralitas

• Ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral 

secara kritis dan rasional



ETIKA BISNIS

• moral merupakan sesuatu yang mendorong 
orang untuk melakukan kebaikan 

• etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) 
yang merupakan kesepakatan secara rela dari 
semua anggota suatu kelompok.



ETIKA BISNIS

• Studi tentang standar perilaku formal dan
bagaimana standar itu diterapkan ke dalam
sistem dan organisasi yang digunakan
masyarakat modern untuk memproduksi dan
mendistribusikan barang dan jasa(Velasquez, 
2005:14).



TUJUAN  ETIKA

untuk “orientasi” ketika seseorang dihadapkan “sesuatu
hal” yang harus dia putuskan baik untuk menilai
maupun bertindak.
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ETIKA & NORMA-NORMA BISNIS

Etika Bisnis
Suatu kode etik perilaku

Pengusaha berdasarkan nilai2

moral dan norma yang dijadikan 
tuntunan dalam membuat

keputusan bisnis

Etika
Adalah suatu komitmen 

untuk melakukan apa yang

benar & menghindari apa 
yang tidak benar



Contoh: 

Ketika seseorang berdagang, ia harus mampu
menentukan apakah untuk mendapatkan
keuntungan harus :

- menimbun barangnya dulu, 

- menjual dengan harga yang mahal,

- mengoplos dengan kualitas rendah, 

- atau ia akan menjual barangnya  dengan harga 
yang wajar.
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Pentingnya Etika Bisnis

Etika bisnis berperan 

penting dalam

memberikan kepercayaan

terhadap kelompok atau 

individu yang 

berkepentingan dengan 

jalannya perusahaan



Kasus PT. X

• PT. X adalah perusahaan yang mempelopori 
pemakaian susu formula di Eropa

• Dia mengatakan bahwa susu formula lebih 
baik  dari ASI

• Setelah ditemukannnya hasil penelitian yang 
mengatakan ASI lebih baik dari susu formula 
PT. X memindahkan pabriknya ke Afrika dan 
Asia  yang masyarakatnya belum memahami.  



Prinsip etika & Perilaku

1. Kejujuran (Honesty)
2. Memegang prinsip (Integrity)
3. Memelihara janji (Promise Keeping)
4. Kesetiaan (Fidelity)
5. Kewajaran (Fairness)
6. Suka membantu orang lain (Caring for other)
7. Hormat kepada orang lain (Respect for other)
8. Warga negara yang bertanggung jawab

(Responbility citizenship)
9. Mengejar keunggulan (pursuit of excellence)
10. Dapat dipertanggungjawabkan (accountability)



Masalah etika dalam bisnis

1. Suap (Bribery), 

2. Paksaan (Coercion), 

3. Penipuan (Deception), 

4. Pencurian (Theft), 

5. Diskriminasi tidak jelas (Unfair 
discrimination) 



Suap (Bribery),
• Tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima,

atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan
mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam
melaksanakan kewajiban publik.

• Memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh
 uang atau barang

• Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian
cash atau penggunaan 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),

• 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),

tindakan memperdaya, menyesatkan yang 
disengaja dengan mengucapkan atau 

melakukan kebohongan. 



Pencurian (Theft)

Merupakan tindakan mengambil sesuatu yang 
bukan hak kita atau mengambil property milik 

orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. 
Properti tersebut dapat berupa property fisik 

atau konseptual.



Diskriminasi tidak jelas  
(Unfair discrimination)

• perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap
orang-orang tertentu yang disebabkan oleh
ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau
agama.

• suatu kegagalan untuk memperlakukan semua 
orang dengan setara tanpa adanya perbedaan 
yang beralasan antara mereka yang 'disukai' 
dan tidak. 



Dihindari 
5K

Katabelece

Kongkalikong

Koneksi

Kolusi

Komisi



Opini Individual

• Jangan suka bohong

• Jangan suka main uang 
Jujur

• Tunjukkan anda selalu sibuk
tak suka diamUlet

• Kalau bicara menyenangkan
Human 
Relation



Opini Individual

• Tidak mengulur waktu

• Memberikan jaminan waktu

Pelayanan 
Cepat

• Waspada terhadap kesalahan

• Zero Mistake
Teliti

• Tidak memperuncing masalahKompak



Keuntungan Menjaga Etika

1. Jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju

2. Timbulnya kepercayaan

3. Kemajuan terjaga, jika perilaku etis terjaga

4. Perolehan laba akan meningkat

5. Bisnis akan terjaga eksistensi dan kesinambungannya


