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KONSEP PRINSIP ETIKA

SIH RINI HANDAJANI, M.MID

A. Apakah Etika itu ?
1. Etika

Ethos                   Yunani kuno.
Ethic                     Inggris
Mos / Mores               bahasa latin

Kamus bhs Indonesia :
a. Ilmu ttng apa yg baik dan apa yg buruk ttng hak kewajiban moral
b. Kumpulan asas/nilai berkenaan dgn akhlak
c. Nilai mengenai benar dan salah yg dianut suatu gol/masy

Bertens :
a. Dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yg menjadi pegangan seseorang 
atau kelompok.
b. Kumpulan asas/ni;ai moral (kode etik).
c. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk.
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Lanjt.Etika
Etika tidak hanya sesederhana seperti pengertian dari tingkah laku, 

kebiasaan ataupun praktek terkini. Untuk memahami etika, kita 
harus mengkaji karateristik umum dari sistem etika dari pada hanya 
mencari definisinya.

1. Etika secara luas concern terhadap kesejahteraan manusia dan 
sebagai pemelihara kedamaian dimasy.

2. Etika adalah prescriptive, ini mengacu pada apa yang seharusnya 

kita lakukan dari pada apa yang sebenarnya dapat kita lakukan.
3. Etika adalah pendekatan sistematik menggunakan alasan sebagai 

justifikasi moral untuk mendefinisikan apa yang harus atau tidak 
harus dilakukan.

4. Etika adalah relevan untuk semua individu dan konsep moral, prinsip 
dan petunjuk tindakan harus diterapkan pada semua individu secara 
adil.

5. Etika adalah sebagai overriding importance (etika lebih besar 
signifikansinya dari hukum, politik atau keinginan diri sendiri 
(Kerridge, lowe, McPhee).

Etika Bukanlah
1. Kode profesional
2. Etiket profesionla
3. Kebijakan rumah sakit atau kewenangan 

medis
4. Agama
5. Hukum
6. Intuisi
7. Opini publik atau consencus (konsesnsus)
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Pembagian Bidang Etika

1. Etika normative         usaha untuk 
mengembangkan prinsip moral dan 
framework untuk mengarahkan 
tindakan kita dan mengevaluasi tindak 
tanduk kita (etika klinik).

2. Meta etika             ini concern dengan 
istilah benar, salah, kebaikan, keadilan 
dll.  

Teori-Teori Etika
1. Deontology (Intrinsicalism)        sesuatu atau tindakan adalah benar atau salah 

itu sendiri.
Nilai dari teori Deontology adalah mengingatkan kita pentingnya rasional dalam 

pertimbangan dan standard moral bebas dari konsekuensi. 
2. Teori akibat (utilitarianism)         kebenaran ataupun kesalahan tindakan semata-

mata berdasar pada konsekuensi dari perbuatan itu.
Prinsip dari teori ini adalah kegunaan, bahwa tindakan moral yang benar adalah 
tindakan yang menghasilkan hasil terbaik sebagai penentu perspective. Ini 
memberi hasil yang seimbang pada setiap kelompok.
Examp: pembunuhan, aborsi ataupun infanticide, mungkin dibebarkan jika 
dalam kondisi tertentu.

3. Teori kebaikan               ini berisi gagasan bahwa kebenaran atau kesalahan dari 
tindakan didasari dari motive seseorang melakukan tindakan.

Kebaikan dsini mengacu pada kemampuan untuk mencapai moral dan sifat yang 
baik yaitu moral yang brnilai seperti kejujuran, integritas, lemah lembut dan 
ketajaman.   
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Teori lanjt
4. Teori Hedonosme        menurut kodratnya setiap 

manusia mencari kesenangan. Kesnangan disini tidak 
hanya inderawi tapi juga bebas dari nyeri dan 
keresahan jiwa. 7-an akhir mns         senang.
Baik          meningkatkan kesenangan         
Jahat        mengurangi kesenangan.

5.Teori Eudemonisme
Setiap kegiatan, mns mengejar 7-an.
7-an akhir mns          kebahagiaan 

6.Argumen Vs Rasional

Teori lanj

7. Filosofi moral Feminist dan etika dalam 
perawatan
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MORAL

Is *nilai-nilai dan norma yang mjd 
pegangan seseorang / kelp dlm 
mengatur tingkah laku.

* mengenai apa yg dianggap baik 
atau buruk dimasy dlm suatu kurun 

waktu ttt.

ETIKET
Etiquette          sopan santun
Persamaan etika dan moral :
a. Menyangkut perilaku manusia
b. Memberi norma bg perilaku manusia.
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KODE ETIK

Is norma-norma yang harus diindahkan 
oleh setiap profesi didalam 
melaks.tugas pofesi dan hidupnya 
dimasy.

HUKUM

Hukum mebutuhkan moral  dan moral 
membutuhkan hukum.

example : berbohong adalah tidak baik, 
supaya prinsip etis ini erakar dimasy 
maka diatur dengan hukum.
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PENGENALAN ETIKA UMUM

1. Hati Nurani
Hati nurani memerintah atau melarang 
kita untuk melakukan sesuatu.

Tidak mengikuti hati nurani       integritas 
hancur dan mengkhianati martabat 
terdalam.

2. Kebebasan dan Tanggung 
jawab

Batas-batas kebebasan :
1. Faktor intenal
2. Lingkungan
3. Kebebasan orang lain
4. Generasi penerus.
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3. NILAI DAN NORMA
Nilai mempunyai tiga ciri :
1. Berkaitan dengan subyek
2. Tampil dalam suatu nilai yang praktis.
3. Nilai menyangkut pada sifat yang ditambah oleh 

subyek pada sifat yang dimiliki oleh obyek.
Norma        kaidah/aturan yg mjd tolok ukur menilai 

sesuatu.
Norma umum meliputi 3 hal :
1. Norma kesopanan
2. Norma hukum
3. Norma moral (norma tertinggi)

4.HAK DAN KEWAJIBAN
Hak        manusia bebas, terlepas dari ikatan 

hukum obyektif, pengakuan yg dibuat.
Macam-macam hak :legal, moral, individu, 

sosial.
Kewajiban       hak orang lain. 
Hak      kewajiban orang lain untuk memenuhi 

hak tsb.
Kewajiban :
1. Kewajiban sempurna
2. Kewajiban tidak sempurna (Mill)
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FAKTOR-FAKTOR YANG MELANDASI 
ETIKA :

1. Value
2. Norma
3. Sosial budaya
4. Religius
5. Kebijakan


