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Dunia terus berubah. Perkembangan teknologi

yang sedemikian pesat, khususnya teknologi

informasi dan komunikasi, telah mengubah

berbagai bidang kehidupan, termasuk interaksi

antarmanusia, pola kerja, dan ragam pekerjaan. 

Peradaban terus berganti, begitu pula dengan

bentuk dan pola etika kehidupan bangsa. 

Makmurnya suatu negara ditandai dengan

kepribadian bangsa dan etikanya. Mari berbenah!



Membicarakan 

mengenai kondisi-

kondisi dasar 

bagaimana manusia 

bertindak secara etis, 

bagaimaan manusi 

mengambil keputusan 

secara etis, teori –

teori etika dan prinsip-

prinsip moral dasar 

yang menjadi 

pegangan bagi 

manusia dalam 

bertindak serta tolak 

ukur dalam menilai 

baik buruknya suatu 

tindakan

Penerapan prinsip-

prinsip moral dasar 

dalam bidang 

kehidupan khusus 

E
T
I
K
A

UMUM KHUSUS



ETIKA =

MASALAH 

SESEORANG

BAIKKAH?

PANTASKAH?



ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN MENGEMBANGKAN OBJEK 
FORMALNYA BERTUMPU PADA CONCERN PEMERINTAH

Perlindungan hidup dan hak

milik semua orang yang ada 

dalam komunitas

Promosi kebaikan bersama, 

atau mengupayakan 

kesejahteraan bagi semua 

dan individu

Memungkinkan orang-orang 

melakukan secara kolektif 

banyak hal yang tidak dapat 

dilakukan secara individual

Mencegah terjadinya konflik 

kepentingan antara individu 

dan kelompok

Perlindungan dari musuh-

musuh asing atau 

pertahanan nasional



Pokok-pokok Etika Politik dan Pemerintahan 

berdasarkan Ketetapan MPR-RI No.VI/MPR/ 

2001

01

02

03

Mewujudkan pemerintahan yang 

bersih, efisien dan efektif serta 

menumbuhkan suasana politik 

yang demokratis yang bercirikan 

keterbukaan

Penyelenggara negara memiliki rasa 

kepedulian tinggi dalam memberikan 

pelayanan kepada publik, siap 

mundur apabila dirinya telah 

melanggar kaidah dan sistem nilai 
berbangsa dan bernegara

Masalah potensi yang dapat 

menimbulkan permusuhan dan 

pertentangan diselesaikan secara 

musyawarah dengan penuh 

kearifan dan kebijaksanaan sesuai 
dengan nilai-nilai agama dan 

nilai-nilai luhur budaya



Pokok-pokok Etika Politik dan Pemerintahan 

berdasarkan Ketetapan MPR-RI No.VI/MPR/ 

2001

01

02

03

Menciptakan suasana harmonis 

antarpelaku dan antar kekuatan 

sosial politik serta antarkelompok 

kepentingan lainnya

Etika politik dan pemerintahan 

mengandung misi kepada setiap 

pejabat dan elit politik untuk 

bersikap jujur, siap mundur dari 

jabatan publik apabila terbukti 
melakukan kesalahan dan secara 

moral kebijakannya bertentangan 

dengan hukum dan rasa keadilan 

masyarakat

Etika ini diwujudkan dalam 

bentuk sikap yang bertata krama 

dalam perilaku politik yang 

toleran, tidak berpura-pura, tidak 

arogan, jauh dari sikap munafik 
serta tidak melakukan 

kebohongan publik, tidak 

manipulatif dan berbagai 

tindakan yang tidak terpuji 

lainnya



“Politik tak hanya berkaitan dengan 

prosedur kekuasaan, bagaimana ia 

diraih, dijalankan atau pun 

dipertahankan. Namun, ada etika-

etika yang mendasarinya.”



MENERAPKAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA 

Lebih 

mendahulukan 
kewajiban asasi 

daripada menuntut 

hak asasi

Tidak melakukan perbuatan-

perbuatan yang merugikan 
kepentingan umum. Lebih 
mencintai produk dalam 

negeri dari pada produk dari 
luar negeri

Membina 

persatuan dan 
kesatuan bangsa

Meletakkan 

kepentingan bangsa 
dan negara di atas 

kepentingan pribadi 

dan golongan

Menyeimbangkan 

antara kewajiban 
asasi dengan hak 

asasi

Bangga sebagai 

bangsa Indonesia



Mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, 

keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, 

kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, 

tanggungjawab, menjaga kehormatan serta

martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika

Kehidupan

Bangsa



Pancasila sebagai dasar

nilai-nilai kehidupan

berbangsa dan bernegara

Nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya

perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila

ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, 

dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang 

berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal (self-renewal) dan
penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan

dan penggayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan

dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah

terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan

warga masyarakat Indonesia.



Thank You…


