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1. Etika       I. Judul



M
erangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraph, paragraph menjadi bab, 
adalah proses yang kami lakukan saat menulis buku ini. Namun di balik proses yang 
tampak sederhana tersebut banyak hal yang kami lakukan sebelum dapat merangkai kata. 

Banyak buku dan referensi yang kami baca, banyak situs yang kami jelajahi, banyak cerita dan peris-
tiwa yang kami alami, banyak malam-malam yang panjang penuh diskusi, dan tentunya banyak hal 
yang kami pelajari. Semua itu menjadi bahan renungan dalam diri, menjadi bekal dalam menjalani 
kehidupan yang terus berlanjut, agar dapat selalu menjadi pribadi yang lebih baik.

Buku ini kami tulis sebagai bahan pembelajaran Mata Kuliah Etika bagi mahasiswa agar dapat 
mempersiapkan diri menjadi Sarjana yang beretika dan mampu berperilaku profesional. Harapan ber-
ikutnya para sarjana menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam dunia kerja dan di lingkung an 
masyarakat yang lebih luas.

Buku ini merupakan pembaharuan dari buku Etika Membangun Sikap Profesionalisme Sar-
jana, karangan Srijanti, Purwanto SK, Primi Artiningrum, tahun 2007, yang sebelumnya digunakan 
sebagai buku pegangan mata kuliah Etik Universitas Mercu Buana. 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan limpahan ridhoNya, kami 
diberikan pikiran yang cemerlang, kesehatan yang prima, serta keteguhan hati untuk menyelesaikan 
tugas ini.

Buku ini tidak akan dapat tercipta tanpa dukungan orang-orang tercinta di sekeliling kami, 
untuk itu pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada Dr. Arissetyanto Nugroho, 
sebagai Rektor Universitas Mercu Buana yang atas inisiatif  dan penugasan beliau buku ini dapat kami 
hadirkan, termasuk masukan, diskusi-diskusinya serta dukungan akan penyediaan tempat menyepi 
sehingga buku ini terwujud.
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  Terima kasih kepada para orang tua kami, yang tak pernah lupa menyebut nama kami dalam 
do’a-do’anya. Tanpa mereka, kami tidak akan pernah menjadi kami seperti sekarang ini.

  Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga kami tercinta, Hudi Prasetyo dan ananda 
Kalya Putri; serta Heliantono beserta ananda Pratiwi, Diwangkoro, Sitaresmi, dan Kartika, yang 
telah dengan ikhlas melepas kami menyepi selama penulisan buku ini.

  Terima kasih kepada Ibu Srijanti MSi dan Bapak Dr. Purwanto, penulis buku sebelumnya yang 
menjadi referensi dari buku ini.

  Terima kasih kepada seluruh penulis buku yang kami jadikan literatur dalam penulisan buku ini. 
  Terima kasih kepada para mahasiswa Universitas Mercu Buana, yang menginspirasi kami dalam 

menulis contoh-contoh kasus dalam buku ini.
  Terakhir, ucapan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana, tempat kami berkarya, belajar, 

menimba ilmu sekaligus mengabdikannya. 

Akhir kata kami berharap semoga buku ini bisa memberi manfaat bagi siapapun yang mem-
baca dan mempelajarinya, serta menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan pengembangan kapasitas 
Sumber Daya Manusia Indonesia tercinta.

Salam,

Jakarta, Agustus 2012

Ir. Primi Artiningrum, M.Arch
DR. Augustina Kurniasih, ME.

DR. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.



P
uji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya, hingga buku mengenai Etika Perilaku 
Profesional Sarjana ini akhirnya bisa terbit. Sejak waktu yang cukup lama, saya telah me-
minta sebuah tim untuk menyusun sebuah buku menyangkut Etika ini yang saya harapkan 

tidak saja berguna dalam lingkungan Universitas Mercu Buana (UMB) tetapi penerapan dan penggu-
naannya justru akan terasa bila juga diterapkan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat.

 Secara umum bisa dikatakan bahwa definisi etika adalah nilai-nilai dan norma moral yang 
menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Tetapi nilai dan 
norma tersebut tidak hanya cara suatu perbuatan, tetapi etika bisa dikatakan memberi norma tentang 
perbuatan itu sendiri berlaku dalam kehidupan yang lebih luas, absolut sifatnya karena menyangkut 
segi-segi lahiriah dan batiniah.

 Karena itu menjadi jelas, bila pedoman mengenai etika itu memang lebih luas dan dalam 
pengertiannya dibanding dengan etiket, karena etiket hanya merupakan bagian kecil saja dari etika.

 Dalam buku ini memang saya telah meminta agar masalah etika harus mampu menjadi pegang-
an bagi siapa saja, dalam kehidupan mulai dari sendiri, keluarga, lingkungan dan tentu saja dalam 
bertata kehidupan yang baik dalam masyarakat. Ada dasar-dasar etika yang menjadi pedoman atau 
penuntun yang bersifat life-long, artinya berlaku tidak melihat waktu atau zaman, dan itu sejalan se-
perti yang diajarkan dalam berbagai agama yang kita anut. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang berubah 
yang harus disesuikan dengan perubahan zaman dan perbedaan era, tentu saja tanpa keluar dari 
dasar-dasar seperti yang dikemukakan sebelumnya.

 Sengaja dalam pembukaan buku ini diangkat sikap profesional sarjana. Sebagai sebuah pergu-
ruan tinggi yang menghasilkan para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu, kita wajib mengingatkan 
mereka berbagai hal yang merupakan bagian dari etika sebagai seorang sarjana. UMB sejak awal 
tidak hanya mau menghasilkan para lulusan atau sarjana yang sekedar lulus dan menambah jumlah 
kuantitatif  kelulusan perguruan tinggi namun juga sejak mereka menjadi mahasiswa, UMB berusaha 
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menanamkan kompetensi soft skill  sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi ini sehingga mereka 
diharapkan bisa bersaing dalam era kompetisi global. Kita tidak mentolerir mahasiswa yang menyon-
tek ketika mengikuti ujian dan  untuk tidak hadir di kuliah melampaui batas minimal 25 persen serta 
perbuatan tercela ketika para mahasiswa menyusun skripsi mereka  umpamanya membiarkan mereka 
menjadi seorang plagiat.

 Semua contoh yang dikemukakan di atas adalah bagian kecil saja usaha kita menjadikan lulus-
an UMB sebagai sarjana-sarjana yang profesional serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma 
kehidupan yang baik. Kita yakin bila para sarjana lulusan UMB mampu menjaga sikap-sikap se-
perti dikemukakan itu, maka mereka berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang beretika. 
Sebaliknya, lulusan-lulusan yang “asal jadi”, tentu tidak menjunjung tinggi etika sehingga menjadi 
penyumbang bagi ketidakharmonisan masyarakat seperti saat ini.

 Berangkat dari  kondisi  itu pulalah, dalam buku ini saya minta agar dikemukakan juga ber-
bagai tindak yang bersifat koruptif, yang sering tanpa disadari menjadi awal dari perbuatan korupsi 
di semua bidang. Datang terlambat ketika harus masuk kuliah tanpa alasan yang masuk akal adalah 
contoh tindakan koruptif  yang tidak boleh disepelekan. Jika hal itu dibiarkan, maka hal itu dianggap 
bukan sebagai pelanggaran etika, bukan pula sebagai hal yang harus dirisaukan. Kerisauan kita di 
UMB adalah, soal-soal yang dianggap sepele kemudian menjadi bagian dari penyakit masyarakat kita, 
yaitu korupsi. Contoh di atas adalah “korupsi waktu” dan bila dibiarkan akan membuat si oknum, 
bila ia bekerja nanti, terbiasa dengan perbuatan korupsi.

 Universitas Mercu Buana bertekad menjadi penyumbang sikap-sikap antikorupsi kepada ma-
syarakat. Kami tidak hanya berwacana, tetapi justru aktif  menyumbangkan sesuatu berupa para lulus-
an yang beretika yang nantinya diharapkan menyebarkan sikap positif  dalam kehidupan bermasyara-
kat sehari-hari seperti motivasi berprestasi tinggi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan lain lain. Jika 
lebih banyak perguruan tinggi memberikan kontribusi, maka kita optimis bahwa masyarakat Indone-
sia yang bersih dari korupsi suatu hari akan terwujud.

 

Jakarta, Agustus 2012.

 

DR. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.

Rektor  



Saya mengamati ada tiga gejala umum para sarjana S1 saat ini yang baru bekerja untuk pertama 
kali, yaitu: keengganan untuk ditempatkan di luar Jawa, ingin segera naik pangkat dengan cara jalan 
pintas, serta mudahnya pindah kerja ke tempat lain hanya karena iming-iming gaji yang lebih tinggi. 
Buku ini saya nilai bisa memberi pemahaman soft skill yang lebih baik bagi para Sarjana sehingga 
mereka nanti bisa memahami bahwa kepintaran otak saja tidak cukup sebagai modal bekerja, namun 
yang lebih penting adalah memiliki komitmen total terhadap pekerjaan itu sendiri.

Ir. Ketut Dharmawan

Direktur  PT. Pembangunan Perumahan (Persero)

Para sarjana Indonesia pada umumnya memiliki kompetensi otak  (hard skill) yang tinggi, na-
mun kurang diimbangi dengan kompetensi lain yang sesungguhnya lebih penting dimiliki  untuk di 
dunia kerja yaitu kompetensi soft skill seperti motivasi berprestasi, responsif  terhadap perubahan, ke-
mampuan bekerja dalam tim, serta kepemimpinan. Buku ini bisa memberi gambaran yang lebih utuh 
tentang apa yang harus dipersiapkan seorang calon sarjana, sehingga ke senjangan kompetensi yang 
selama ini dialami dunia industri akan lambat laun bisa terpenuhi oleh dunia kampus.

Lukman Purnomosidi, MBA

Pengusaha Properti & Pengurus Kadin Pusat
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 “...Sebagai seorang wartawan profesional, saya mengalami sendiri dampak dari perubahan za-
man dan perbedaan tuntutan setiap era. Para wartawan yang lulus dari perguruan tinggi dan masuk 
kerja tahun 1980-an mempunyai idealisme tinggi. Lulusan tahun 1990-an menggabungkan idealisme 
dan tuntut an gaji yang layak; sementara itu banyak sarjana lulusan tahun 2000-an yang mengede-
pankan gaji dan penghasilan ketimbang idealisme. Etika sarjana profesional semakin lenyap dan yang 
ada ialah pragmatisme belaka...”

Atmadji Sumarkidjo, MM. 

Wartawan Senior di Media Cetak dan Televisi Selama 30 tahun


