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ETIKA PROFESI
Pada modul ini anda akan diajak untuk mengetahui apa dan bagaimana etika, profesi dan
etika profesi, pentingnya etika profesi dalam menunjang pekejaan, dan apa hubungannya
dengan etos kerja. Dalam modul ini juga di lengkapi dengan contoh etos kerja dari Jepang
yang mana memang etos kerja orang Jepang lebih unggul dibandingkan Negara lain di
dunia. Ada semangat kerja orang jepang ini patut kita contoh untuk membangun negeri kita
sendiri.
Kunci dari etika profesi adalah pada disiplin diri, tanpa disiplin tentu etos kerja tak pernah
ada di kamus kita
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A. PENTINGNYA ETIKA PROFESI
Apakah etika, dan apakah etika profesi itu ? Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos
(bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek,
etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk
menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk
atau baik.
Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the
performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan
memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di
dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan
seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis
yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan
pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala
macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang
dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self
control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan
kelompok sosial (profesi) itu sendiri.
Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan
berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas
dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang
tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi
sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode
etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan
profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun
penyalah-gunaan kehlian (Wignjosoebroto, 1999).
Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh
kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada
kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa
keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang
semual dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi
menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak
diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidakadanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite
profesional ini.
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B. PENGERTIAN ETIKA
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat
internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia
bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal
dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.
Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang
terlibat agara mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya
serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang
mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia
dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang
buruk.
Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti
norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia
yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :
Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku
menurut ukuran dan nilai yang baik, Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika
adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk,
sejauh yang dapat ditentukan oleh akal, Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang
filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia
dalam hidupnya.
Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi
manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan seharihari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara
tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil
keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang pelru kita pahami
bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita,
dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau
sisi kehidupan manusianya.
Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan
buruknya prilaku manusia :
1. ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan
rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini
sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk
mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
2. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola
prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu
yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai
dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.
Etika secara umum dapat dibagi menjadi :
1. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia
bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika
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dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak
serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat
di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum
dan teori-teori.
2. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang
kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil
keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya
lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun,
penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang
lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi
yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil
suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.
ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :
1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya
sendiri.
2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia
sebagai anggota umat manusia.
Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu
sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai
anggota umat manusia saling berkaitan.
Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung
maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa
pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia
terhadap lingkungan hidup.
Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau
terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual
saat ini adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sikap terhadap sesama
Etika keluarga
Etika profesi
Etika politik
Etika lingkungan
Etika idiologi

Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa ETIKA PROFESI
merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari
etika PENILAIAN
sosial.
SISTEM
ETIKA :
 Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat,
susila atau tidak susila.

 Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah
mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam
jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi
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pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa anganangan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.


 Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga)
tingkat :


a. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa
rencana dalam hati, niat.
b. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
c. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.
Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, wil. Dan isi dari
karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada (4
empat) variabel yang terjadi :
a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.
b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya ; kelihatannya baik.
c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.
d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.
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C. PENGERTIAN PROFESI

Profesi
Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan
bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang
yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan
kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang
mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.
Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti
kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup
pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.
Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian
profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini
timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam
pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE :
PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan
nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.
PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan
hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang
profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu
atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara
orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau
untuk mengisi waktu luang.
Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “PEKERJAAN / PROFESI” dan
“PROFESIONAL” terdapat beberapa perbedaan : PROFESI :
1.
2.
3.
4.

Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).
Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

PROFESIONAL :
1.
2.
3.
4.

Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
Hidup dari situ.
Bangga akan pekerjaannya.

CIRI-CIRI PROFESI
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :
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1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki
berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku
profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus
meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan
dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa
keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk
menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum
profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas
rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak
ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan
masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu
standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat
yang semakin baik.
PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI :
1. Tanggung jawab
a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat
pada umumnya.
2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang
menjadi haknya.
3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri
kebebasan dalam menjalankan profesinya.
SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI :
a) Melibatkan kegiatan intelektual.
b) Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
c) Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.
d) Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
e) Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
f) Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
h) Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

8

PERANAN ETIKA DALAM PROFESI :
 Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan
orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang
paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika
tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur
kehidupan bersama.
 Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi
landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya
maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini
sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan
tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi
pegangan para anggotanya.
 Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku
sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan
yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga
terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut.

Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan,
demikian juga pada profesi property, dikenal dengan mafia tanah, ataupun
spekulan tanah.

9

D. KODE ETIK PROFESI
Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau
benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin
suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat
berarti kumpulan peraturan yang sistematis.
Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu
sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.
MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)
Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.
Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama
diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam
masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang
teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH
HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.
Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU
KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah
belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya
berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang
diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang
sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi
fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti
sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang khusus,
salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.
Profesi adalah suatu Moral Community (Masyarakat Moral) yang memiliki citacita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi
negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan
arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu
dimata masyarakat.
Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat
penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah
kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan
pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik
dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik
itu dibuat oleh
profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu
instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh citacita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga
membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus
dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik,
kode etik itu sendiri harus menjadi hasil Self Regulation (pengaturan diri) dari
profesi.
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Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih
niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak
akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai
dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging
dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan
juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik
dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus.
Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada
pelanggar kode etik.
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK :
a. Sanksi moral
b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi
Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan
kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah
mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan
ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman
sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self
regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi
mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk
menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek seharihari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat
dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan
melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku
semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan
dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang
sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan
lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan
kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.
Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi
merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan
dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan
merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya normanorma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik
profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta
terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah
dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang
profesional
TUJUAN KODE ETIK PROFESI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Untuk meningkatkan mutu profesi.
Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
Menentukan baku standarnya sendiri.
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Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :
1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan
etika
dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai
Bidang.
Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi.
Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat
nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat
HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi
Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang
telah memiliki kode etik.
E. RANGKUMAN
1. Profesi: pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan
nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dapat dikatakan bahwa
Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki citacita dan nilai-nilai bersama.
2. Prinsip-Prinsip Etika Profesi: tanggung jawab, keadilan, dan otonomi
3. Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu
sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat
kerja.
4. Etos kerja adalah kesiapan seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan tanggung jawabnya.
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F. LATIHAN
1. Apa bedanya profesi dengan profesional?
2. Apa yang dimaksud dengan kode etik?
3. sebutkan kode etik surveyor (tanpa membaca)
4. diskusikan etos kerja di Jepang!
5. Carilah contoh etos kerja di tempat lain!
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G. TEST FORMATIF

B-S

De George : Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan
pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu
keahlian.

B-S

ProfesionaL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan
purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu
keahlian yang tinggi

B-S

sanksi pelanggaran kode etik : penjara

B-S

Prinsip-Prinsip Etika Profesi: tanggung jawab, keadilan, dan otonomi

B-S

Ciri

profesional:

orang

yang

tidak

tahu

akan

keahlian

dan

keterampilannya
B-S

Salah satu kode etik surveyor: Harus yakin akan kebenaran dan

kecukupan methoda, sarana dan tenaga yang dipergunakan dalam
pengumpulan data/informasi, dalam pengolahan dan penyajiannya
B-S

Etos kerja orang jepang rendah

B-S

Etos kerja adalah kesiapan seseorang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya
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HATI NURANI/ SUARA HATI
Pada modul ini akan dibahas tentang pengertian dan teori-teori tentang moral
yang merupakan fokus utama dalam etika, serta suatu komponen sistem kontrol
yang membedakan manusia dengan binatang yaitu hati nurani/ suara hati. Pada
bagian ini penulis tidak membedakan antara hati nurani dengan suara hati, maka
pada bagian ini kadang-kadang ditulis dengan hati nurani ataupun suara hati
menurut anggapan penulis sama saja.
Pada bagian ini pembaca/ mahasiswa diajak untuk melihat bahwa keputusan
suara hati bisa salah, namun kita diharuskan untuk mengikutinya. Modul ini juga
membahas bagaimana hati nurani di bina
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A. PENGERTIAN MORAL DAN TEORI MORAL
Secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa latin mores yang
merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat kebiasaan.
Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penetuan baik
buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.
Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan,
kelakuan, sifat dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak
layak, patut maupun tidak patut.
Istilah Moral dalam dipahami juga sebagai :
1. prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk.
2. kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.
3. ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.
Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah
ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. Moral terbagi
menjadi dua yaitu :
1. Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik
2. Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk
Moral juga diartikan sebagai ajaran baik dan buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak,
kewajiban, dan sebagainya (Purwadarminto, 1956 : 957).
Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu
perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan
kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah.
Dengan demikian moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.
Moral dapat diukur secara subyektif dan obyektif. Kata hati atau hati nurani
memberikan ukuran yang subyektif, adapun norma memberikan ukuran yang obyektif.
(Hardiwardoyo,1990). Apabila hati nurani ingin membisikan sesuatu yang benar, maka
norma akan membantu mencari kebaikan moral.
Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturan-peraturan masyarakat
yang diwujudkan di luar kawalan individu. Dorothy Emmet(1979) mengatakan bahawa
manusia bergantung kepada tatasusila, adat, kebiasaan masyarakat dan agama untuk
membantu menilai tingkahlaku seseorang.
Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang
berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas adalah pedoman yang dimiliki
individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral.
Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau
gabungan dari beberapa sumber.
Standar moral ialah standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap
mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas
kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri, tidak memihak dan pelanggarannya
diasosiasikan dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dan lain-lain.
TEORI – TEORI MORAL
Pada umumnya, ahli-ahli falsafah percaya bahawa perkataan moral ditujukan kepada
makhluk-makhluk yang rasional sahaja. Dan ianya tidak ditujukan kepada makhluk
yang tidak berpandukan kepada prinsip-prinsip rasionaliti. Sebagai contoh, perbuatanperbuatan haiwan yang „tidak senonoh‟ yang dilakukan secara terbuka tidak kita
takrifkan sebagai „tidak bermoral‟ tetapi perbuatan yang sama apabila dilakukan oleh
manusia yang rasional akan dinyatakan sebagai kelakuan yang tidak bermoral. Oleh
itu, takrifan moral akan hanya ditujukan kepada manusia yang boleh berkelakuan
sejajar dengan prinsip-prinsip serta peraturan yang menstrukturkan atau mengarahkan
rupa bentuk tingkah laku (UUM 1992). Dalam erti kata lain, perkataan „moral‟ akan
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hanya digunakan ke atas makhluk yang berupaya menahan serta menstrukturkan
keinginan, kemahuan serta kehendak mereka dengan berdasarkan kepada prinsipprinsip rasionaliti.
Sebagai kesimpulannya moral boleh dilihat sebagai satu produk sosial yang terhasil
dari kebiasaan dan kepentingan diri manusia. Ianya juga didorong oleh kepekaan
mengenai apa yang betul dan apa yang harus. Ini bermakna bahawa manusia dalam
sesebuah masyarakat akan menggariskan bentuk tingkah laku yang bermoral dengan
berpandukan kepada sumber-sumber tertentu seperti agama, kepercayaan, atau adat
turun temurun untuk dijadikan sebagai panduan kepada tingkah laku anggota-anggota
masyarakat. Fahaman mengenai konsep moral yang dipegang oleh sesebuah
masyarakat juga akan berubah. Pendapat-pendapat baru mengenai perilaku bermoral
akan membawa kepada kewujudan teori-teori moral yang baru. Teori ini pula
memuatkan kriteria khusus bagi pengaplikasian konsep moral yang tepat dan dengan
itu membekalkan asas kepada penilaian kelakuan moral yang kukuh. Penulisan ini
akan cuba menganalisa beberapa teori penting yang ada hubungan dengan moral
manusia. Di antara teori yang dibincangkan adalah seperti di bawah.
Teori Kebaikan Dalam Etika
Perkataan etika dan moral adalah dua perkataan yang saling berkait, dan ramai
penyelidik dalam bidang ini serta ahli-ahli falsafah sering menggunakan maksud yang
sama bagi kedua-dua perkataan ini. Menurut Rorzali (2001) etika tidak bersangkutan
dengan fakta atau fizikal manusia tetapi merupakan suatu falsafah moral yang
mengambilkira tindakan atau tingkahlaku manusia. Rorzali (2001) menjelaskan lagi
etika juga merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral,
kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Secara keseluruhannya
etika boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu normatik yang merujuk kepada
panduan dan peraturan yang ada hubungan dengan tingkahlaku yang baik dan jahat.
Manakala metatethic pula boleh dipecahkan kepada dua iaitu analitik yang
menganalisa semua peraturan yang berkaitan dengan tingkahlaku baik dan jahat serta
kritikal yang berkaitan dengan mengkritik terhadap apa sahaja yang telah dianalisis.
Dengan lain perkataan,etika dapat didefinisikan sebagai sains moral dan prinsipprinsip moral.
Teori ini berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna
sesuatu tindakan. Roszali (2001) ada menyatakan etika kebaikan yang ada kaitan
dengan teori ini menjelaskan tentang penyemaian akhlak mulia dalam sifat seseorang
sebagai fungsi asas perlakuan moral. Roszali (2001) menjelaskan lagi etika kebaikan
adalah berkaitan dengan sifat-sifat semulajadi, tabiat yang dimiliki oleh seseorang atau
keinginan yang dimilikinya.Moral kebaikan boleh dikatakan sebagai sifat semulajadi
yang kekal, tabiat yang berkaitan dengan moral yang terpuji. Berdasarkan penjelasan
yang kesimpulan boleh dibuat bahawa kebaikan adalah berhubung dengan kualiti
dalaman yang dimiliki oleh seseorang dan dilihat menerusi aktiviti sehariannya .
Teori Moral W.D. Ross
Ross berpendapat teori sepatutnya dapat mengikut fakta walaupun teori itu menjadi
sesuatu yang mudah. Fakta yang dinyatakan di dalam teori ini adalah sesuatu yang
memberi keyakinan kepada mereka yang berfikir dan berpendidikan tinggi. Ada
beberapa elemen penting yang dapat dilihat melalui teori ini ialah hubungan semula
jadi yang di antara individu mempunyai nilai moral yang signifikan seperti hubungan
di antara suami dan isteri, ayah dan anak serta seberhutang dengan sipemiutang. Setiap
hubungan yang wujud ini merupakan apa yang digelar oleh Ross (1992) sebagai
tanggungjawab semulajadi. Menurut Ross (1992) tanggungjawab semula jadi ini
membantu individu untuk membuat keputusan yang bermoral berdasarkan kepada
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situasi di mana individu itu terlibat. Ross (2001) juga menjelaskan pengalaman yang
telah lepas biasanya membantu individu untuk membuat keputusan yang bermoral
dalam setiap situasi yang dilalui. Sebagai contoh masalah yang wujud apabila mungkir
kepada janji akan membantu individu untuk membuat keputusan yang betul apabila ia
membuat janji pada situasi yang lain. Mengelakkan kezaliman berdasarkan
pengalaman yang lepas akan pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia.
Selain dari itu Ross (2001) ada menyatakan pengalaman akan membina sikap yang
bermoral di dalam diri individu untuk membantu mereka yang tidak bernasib baik.
Ross (2001) juga ada menjelaskan individu akan mempunyai azam untuk memperbaiki
keadaan dan sikap berdasarkan pengalaman yang lepas.
Teori Moral Kant
Manakala melalui teori Kant, Janusz (2001) menjelaskan bahwa Kant berpendapat
rentetan dari sesuatu tindakan bukanlah apa yang menentukan samada sesuatu
tindakan itu bermoral atau tidak. Janusz (2001) juga menjelaskan penentuan nilai
sesuatu tindakan sebenarnya bergantung kepada motif sesuatu tindakan itu dibuat.
Sebagai contoh jika seseorang itu memulangkan barang yang telah hilang kepada tuan
punya yang sebenar maka dia telah melakukan satu perbuatan yang bermoral.
Walaubagaimanapun sekiranya ia memulangkan barang tersebut dengan motif supaya
ia dipuji maka motif perbuatannya telah menjadikan perbuatannya sesuatu yang tidak
bermoral. Melalui contoh ini Janusz (2001) ingin menunjukkan teori Kant menjelaskan
bahawa perbuatan yang bermoral itu sebenarnya banyak bergantung kepada motif
dimana perbuatan tersebut dilaksanakan.
Janusz (2001) juga menjelaskan melalui teori ini Kant berpendapat melakukan
perbuatan dari motif yang bermoral selalunya didorong oleh keinginan untuk
melakukan motif tersebut. Janusz (2001) juga menyatakan sesuatu perbuatan yang
dibina dari keinginan adalah satu perbuatan yang dibentuk dari keyakinan bahwa ianya
adalah perbuatan yang betul. Kant berpegang kepada prinsip bahawa peraturan
menjadi asas kepada prinsip-prinsip yang rasional. Sifat utama yang ada pada
peraturan saintifik ialah ianya bersifat universal. Sebagai contoh gas akan berkembang
apabil ianya dipanaskan. Berdasarkan pegangan ini Janusz (2001) menyatakan Kant
berpendapat bahawa prinsip atau peraturan moral perlulah bersifat universal. Kant juga
menegaskan bahawa untuk menentukan prinsip moral ianya perlulah bersifat universal
dan diterima oleh umum. Apa sahaja yang dianggap bermoral oleh masyarakat umum
bolehlah dijadikan sebagai asas kepada penentuan nilai moral kepada sesuatu
perbuatan. Sebagai contoh mungkir janji dianggap sebagai satu perbuatan yang tidak
bermoral oleh umum maka ianya boleh dijadikan sebagai panduan dalam penentuan
nilai moral apabila seseorang itu membuat janji.
Janusz (2001) juga menjelaskan bahawa Kant berpendapat bagi memudahkan individu
untuk melakukan perbuatan yang bermoral maka ianya perlulah memuliakan insan
yang lain. Sifat untuk menghormati dan memuliakan manusia yang lain akan dapat
mewujudkan pertimbangan yang rasional yang akhirnya menghalakan perbuatan
kepada sesuatu yang bermoral. Janusz (2001) juga ada menyatakan bahawa Kant
berpendapat sesuatu perbuatan akan menjadi lebih bermoral apabilanya dibuat atas
dasar tugas yang telah diberikan. Sebagai contoh seorang yang menjalankan tugas
sebagai doktor atas dasar untuk membantu pesakit supaya beliau akan menjadi doktor
yang ternama boleh membentuk satu amalan yang tidak bermoral. Dasar kepada
pekerjaan beliau ialah untuk membantu mereka yang berada di dalam kesusahan dan
ini akan membentuk perbuatan yang bermoral. Secara keseluruhannya asas kepada
perbuatan bermoral melalui teori Kant banyak bergantung kepada niat dan motif
perbuatan tersebut dibina.
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Teori Moral Mill
Teori berpegang kepada prinsip asas utilitarian (Mill 2001). Pegangan utama kepada
teori ialah sesuatu yang akan memberikan manafaat dan faedah terhadap apa sahaja
yang telah dibuat. Menurut Mill (2001) sesuatu perbuatan itu adalah benar sekira ianya
dapat memberikan kegembiraan. Sebaliknya menurut Mill (2001) lagi sesuatu
perbuatan itu adalah salah sekiranya ia tidak mendatangkan kegembiraan.
Kegembiraan akan mendatangkan kepuasan dan menolah kesakitan hati sementara
kesedihan tidak mendatangkan kepuasan dan mendatangkan kesakitan hati. Menurut
Mill (2001) sesuatu kepuasan itu akan membentuk nilai yang tinggi berbanding
dengan yang lain. Kepuasan dan kegembiraan adalah penting dalam membantu
individu untuk membuat keputusan. Mill (2001) berpendapat kegembiraan menjadi
asas kepada segala sistem penilaian. Apa yang dimaksudkan kegembiraan oleh Mill
(2001) ialah beberapa perkara seperti kasih, wang, kuasa dan kemasyhuran. Secara
umumnya teori ini menekankan kepada kepuasan individu itu sendiri dalam
menentukan samada sesuatu perbuatan itu bermoral atau tidak.
Teori Nasihat Imam Ghazali
Nasihat adalah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia bagi
membentuk perbuatan yang baik ke arah kehidupan yang bermoral. Nasihat adalah
konsep Qur'ani yang muncul di beberapa tempat dalam al-Qur'an, terutama di tempattempat yang dijadikan rujukan tentang tujuan dan fungsi kenabian (Sabiluna 1999).
Nasihat harus dibedakan dengan teguran, karena keduanya mungkin mempunyai
aspek-aspek yang sama dan mungkin mempunyai kesan yang berbeza (Sabiluna 1999).
Menurut Al-Ghazali, perbezaan prinsip antara nasihat dengan teguran adalah bahwa
yang satu bersifat rahsia dan bersopan, sementara yang kedua bersifat terbuka
(Sabiluna 1999). Di sini, pendapat Imam Al-Ghazali sesuai dengan Imam Asy-Syafi'i
yang menyatakan bahwa jika seseorang menasihati saudaranya dengan diam, ia telah
memberi saudaranya itu suatu nasihat, tetapi jika ia telah memberi saudaranya itu
nasihat secara terbuka, ia telah mengejek dan memalukan saudaranya itu (Sabiluna
1999). Nasihat tidak boleh digunakan untuk membuka rahsia dan kelemahan orang
dan nasihat harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bukan pada spekulasi,
perkiraan, dan prasangka (Sabiluna 1999). Nasihat yang tidak ikhlas tidak mempunyai
nilai dan akan embentuk satu perbuatan yang tidak bermoral dan ianya akan menjadi
lebih tidak bermoral sekiranya nasihat itu dibina atas dasar kesombongan dan bangga
diri. Untuk itu bagi membentuk nasihat efektif bagi melahirkan nilai-nilai murni dalam
diri manusia maka ianya perlulah didorong dengan keyakinan moral. Maksud ini
hanya akan dapat dicapai jika pemberi nasihat tidak takut dengan kehilangan
kedudukan dan keuntungan material (Sabiluna 1999). Sumber terbesar di dalam teori
ini bagi membentuk nasihat yang berkesan untuk melahirkan insan yang bermoral
ialah keyakinan kepada Allah dan keyakinan bahawa hanya Dia-lah yang menentukan
nasib setiap insan (Sabiluna 1999).
Teori Kohlberg
Pendekatan teori ini berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat oleh Lawrence
Kohlberg, di mana melalui teori ini beliau berpendapat bahawa moral seseorang
individu berkembang mengikut beberapa tahap berdasarkan kepada kelakuan mereka
(Power et al. 2000). Menurut Kohlberg (2001) ada tiga tahap yang perlu dilalui oleh
seseorang untuk mampu bersikap adil dan mengembangkan sikap dan perbuatan
berdasarkan pertimbangan moral iaitu :
1. Tahap Moral Prakonvensional
Pada tahap ini dasar yang membentuk sikap dan tingkahlaku adalah pujian
dan penilaian yang diberikan oleh persekitaran. Sikap yang dikeji oleh
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persekitaran tidak akan dilakukan lagi manakala perbuatan yang mendapat
pujian akan sentiasa diulang
2. Tahap Moral Konvensional
Pada tahap ini tingkahlaku seseorang bergantung kepada suasana persekitaran
di mana seseorang itu berada. Sikap dan tingkahlaku yang dibina perlulah
diletakkan di dalam suasana persekitaran yang baik untuk memastikan
seorang itu akan menjadi warga masyarakat yang baik.
3. Tahap Moral Pascakonvensional
Pada tahap ini prinsip-prinsip moral digunakan dalam erti yang lebih luas.
Prinsip – prinsip moral tidak hanya menjurus kepada nilai yang dibentuk oleh
masyarakat yang tertentu
Pada umumnya tingkahlaku masyarakat terbahagi dalam tiga kelompok di atas yang
dipengaruhi oleh proses perkembangannya. Tingkat kematangan peribadi seseorang
menentukan nilai moral yang membentuk tingkahlakunya .
B. SUARA HATI/ HATI NURANI
Ilustrasi
Seorang hakim telah menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa suatu kasus/
perkara pengadilan yang penting, meskipun hakim itu yakin bahwa terdakwa
bersalah. Hal ini dikarenakan sebelumnya hakim tersebut telah menerima
tawaran sejumlah uang yang sangat besar dari pihak keluarga terdakwa, yang
akhirnya mempengaruhi hasil persidangan. Kejadian ini sangat
menguntungkan dia, dengan jumlah uang tersebut dia sanggup membuatkan
rumah yang besar untuk anak-anaknya, membelikan perhiasan yang mahalmahak untuk istrinya. Namun demikian meskipun dengan uang tersebut dia
telah kesampaian apa yang diidam-idamkan hatinya selalu diliputi
kegelisahan, tidak bahagia, dia merasa malu terhadap dirinya sendiri
meskipun orang lain tidak tahu dan bahkan anggota keluarganyapun tidak
tahu, namun dia tetap merasa bersalah dan menyesal.Dia merasa bahwa dia
adalah manusia yang tidak mempunyai moral.
Demikian sekelumit ilustrasi tentang bagaimana manusia diperingatkan oleh
conscience-nya (suara hati). Manusia merasa bahwa di dalam dirinya ada sesuatu
kekuatan yang mampu memperingatkan perbuatan buruknya, dan usaha mencegah
perbuatan tersebut: bila ia tetap dalam perbuatannya dan mulai berbuat maka ia merasa
tidak senang waktu mengerjakan karena tidak tunduk pada kekuatan itu. apabila ia
telah mengerjakan perbuatan itu, mulailah kekuatan itu memarahinya atas perbuatan
yang ia lakukan dan kemudian ia merasa menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan
tersebut, seperti ilustrasi di atas.
Demikian juga ia merasa bahwa kekuatan memerintahnya agar melakukan kewajiban.
Bila ia mulai di dalam perbuatannya kekuatan itu mendorongnya untuk melangsungkan
perbuatannya, dan apabila telah selesai dia merasa lapang dada dan gembira, dan terasa
pula akan ketringgian dirinya dan kebesarannya.
Kekuatan untuk memerintah dan melarang disebut dengan (conscience). Kekuatan itu
sebagai yang kita ketahui mendahului perbuatan, mengiringnya dan menyusulnya. Dia
mendahulukannya dengan memberi petunjuk akan perbuatan wajib dan menakutinya
dari perbuatan tercela, dan mengiringnya dengan mendorongkan buat
menyempurnakan perbuatan yang tidak baik dan menahan dari perbuatan yang buruk,
dan menyusulnya dengan gembira dan senang waktu ditaati, dan berasa sakit dan perih
waktu dilanggarnya.
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Suara hati ini kita rasakan seolah-olah yang timbul dari hati kita, perintah kepada kita
supaya melakukan kewajiban dan memperingatkan kita agar jangan sampai
menyalahinya, walaupun kita tidak mengharap-harap balasan atau takut siksaan yang
lahir. Seorang miskin yang mendapat barang dijalan, ia yakin bahwa tidak ada yang
melihatnya kecuali Tuhannya, dan kekuasaan undang-undang negeri tidak akan
mengenainya, kemudian ia sampaikan barang tersebut kepada pemiliknya atau ke
kantor kepolisian, maka apakah yang mendorongnya berbuat demikian ?
Tidak lain kecuali hatinya yang memerintahkannya agar menetapi kewajiban, bukan
karena balasan dan siksaan kecuali ganjaran dirinya dengan merasa gembira dan
siksaan dirinya karena merasa tercela dan menyesal. Sebagian dari mereka berkata :
“Di dalam batin manusia itu ada dua suara, suara was-was (temptation) dan suara hati.
Masing-masing dari dua suara itu adalah kecenderungan yang tertekan, karena pada
manusia itu ada keinginan baik dan keinginan buruk. Apabila keinginan buruk itu
ditekan terdengar suara was-was dan bujukan yang mengarah keburukan, dan apabila
keinginan baik ditekan terdengar suara hati, menderita karena keburukan dan
memanggil berbuat baik.
Di dalam buku-buku etika sering kita membaca tentang suara hati dan hati nurani,
apakah dua hal ini sama atau berbeda? Dalam pengertiannya antara suara hati dengan
hati nurani sama, oleh karena itu dalam penulisan ini kita sepakati bahwa dua
pengertian ini yaitu hati nurani dengan suara hati adalah sama, yaitu penghayatan
tentang baik dan buruk yang berhubungan dengan tingkah laku kita sehari-hari.Dia
berfungsi untuk memperingatkan kita, memerintahkan ataupun melarang untuk
melakukan sesuatu. Jadi disini hati nurani/ suara hati selalu dihadapkan dalam situasi
yang konkret.
Suara hati berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Disini
perlu dibedakan antara kesadaran dengan pengenalan. Pengenalan, Kita mengenal,
bila kita melihat, mendengar, atau merasa sesuatu. Sedangkan kesadaran adalah
kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri (refleksi diri) terhadap kenyataan
yang dihadapi. Disinilah letak perbedaan antara manusia dengan binatang, kalau
binatang hanya mampu mengenal karena dia mampu mendengar bunyi-bunyian,
mampu mencium bau, melihat sesuatu, akan tetapi dia tidak sadar akan dirinya sendiri,
dia hanya digerakan oleh insting saja. Berbeda dengan manusia dia tidak hanya mampu
mengenal tetapi juga dia mempunyai kesadaran. Manusia tidak saja hanya mampu
melihat, mendengar, mencium sesuatu tetapi dia juga menyadari bahwa dialah yang
melihat, mendengar. Apakah seekor kucing tahu bahwa dia adalah seekor kucing?
Kucing tidak tahu. Seekor binatang tidak berpikir atau berrefleksi tentang dirinya
sendiri. Hanya manusialah yang mempunyai kesadaran. Dalam diri manusia dapat
berlangsung semacam penggandaan: ia bisa kembali kepada dirinya. Ia bisa mengambil
dirinya sendiri sebagai obyek pengenalannya. Jadi penggandaan disini ialah bahwa
proses pengenalan bukan saja manusia berperan sebagai subyek/ pelaku melainkan juga
sebagai obyek. Salah satu contoh sebagai obyek adalah apabila kita menilai perilaku
kita setelah perbuatan itu kita lakuakan. Dalam penilaian ini diri kita dijadikan obyek
yang dinilai, inilah sifat keunikan dari manusia. Manusia adalah makhluk sosial, dia
tahu siapa dirinya dan apa peranan dia dalan tatanan sosialnya sehingga dia tahu
bagaimana dia harus bersikap dalam status sosialnya.
Kesadaran, untuk menunjukan kesadaran, dalam bahasa Latinnya dipakai kata
conscientia (conscience). Kata itu berasal dari kata kerja scire (mengetahui) dan dapat
awalan com (bersama dengan). dengan demikian conscientia berarti “turut
mengetahui”. Dari conscientia/ kesadaran ini digunakan juga untuk menunjuk suara
hati/ hati nurani, hati yang diberi sinar kesadaran atau hati yang mampu menyadarkan
seseorang dari perbuatan-perbuatan/ perilaku-perilaku hidupnya. Kesadaran inilah
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sebagai suatu fungsi control terhadap perilaku-perilaku manusia dalam tatanan
sosialnya.
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Timbulnya Hati Nurani/ Suara Hati
Pada hakekatnya “man is social being”1 manusia adalah makhluk sosial, manusia
selalu ingin berteman. Oleh karena itu ia selalu berbuat apa yang disukai
masyarakatnya, dan menjauhi dari apa yang menyalahinya. Sehingga kita merasakan
bahwa sejak kecil kita selalu diajarkan mana yang patut mana yang tidak atau
perbuatan apa yang baik dan mana yang buruk, dan sebagainya. kalau kita melakukan
kesalahan pasti kita akan diperingatkan. Demikian juga kalau kita berbuat kebaikan
dapat pujian. Pada akhirnya setelah manusia beranjak dewasa timbul kesadarankesadaran akan perbuatan-perbuatan mana yang tercela mana yang terpuji, sehingga
apabila melakukan kesalahan akan tampak kegekisahan-kegelisahan, perasaan merasa
bersalah, demikian pula sebaliknya. Perasaan ini menjadi watak pada manusia
walaupun pada orang yang tidak terpelajar sekalipun. Pabila perasaan bersalah muncul,
itulah suara hati bekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa suara hati adalah pengontrol
dari diri manusia agar tidak melakukan kesalahan baik kesalahan yang akan dibuat
maupun kesalahan yang telah dilakukan.
Adalah unik kalau melihat kapan suara hati menyadarkan kita dari suatu kesalahan
yang kita perbuat. Suara hati menyadarkan kesalahan yang diperbuat oleh seseorang
ada dua waktu yaitu, pertama suara hati bekerja sebelum tindakan dimulai hal ini
disebut prospektif, dimana suara hati memperingatkan seseorang/ orang tersebut timbul
kesadarannya sebelum dia melakukan kesalahan. Kedua suara hati bekerja sesudah
perbuatan tercela tersebut di lakukan (retrospektif) seperti contoh ilustrasi di atas.
Kalau suara hati berfungsi sebagai alat control perilaku manusia, maka dapat
dikatakan peran dari suara hati sangat penting, lalu bagaimana suara hati diperoleh?
Apakah begitu saja/ given dari Tuhan ataukah manusia harus mempelajari dahulu
sehingga terbentuk suara hati?. Pembentukan suara hati itu berasal dari lingkungan
manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cerita dari India, dimana telah ditemukan
seorang anak manusia yang diasuh oleh sekawanan gorila sejak dari bayi sehingga
perilakunya sama dengan gorila, ketika ditemukan oleh manusia dia dibawa ke
lingkungan manusia, diajarkan tentang bahasa, kebiasaan-kebiasaan manusia, dan
sebagainya, tapi ternyata anak tersebut karena memang sudah terbiasa sejak bayi hidup
dengan gorila sulit sekali mengembalikan lagi ke perilaku manusia, dan akhir cerita si
anak ini meninggal karena shock. Dari cerita ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
untuk membentuk moralitas (pengetahuan baik dan buruk manusia sebagai manusia)
haruslah dari sejak awal. Seperti yang dikemukakan oleh Kohlberg tentang
perkembangan moral di bawah ini
TINGKAT
PERTUMBUHAN
Tingkat Pra Moral
0 – 6 tahun

Tingkat
1

TAHAP
PERTUMBUHAN
Tahap 0
Perbedaan antara baik
dan buruk belum
didasarkan
atas
kewibawaan
atau
norma-norma
Tahap 1

PERASAAN

Takut

untuk

Konsep man is social being/ manusia adalah makhluk sosial adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya
dalam kehidupan bersama, bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Manusia dikatakan
sebagai makhluk sosial karena:
 Manusia tunduk pada aturan, norma sosial
 Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain
 Manusia mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain
 Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia/ masyarakat
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Prakonvensional
Perhatian khusus
untuk
akibat
perbuatan:
hukuman, ganjaran,
motif-motif
lahiriah
dan
partikular

Tingkat
Konvensional
Perhatian
juga
untuk
maksud
perbuatan:
memenuhi harapan,
mempertahankan
ketertiban
Tingkat
Pascakonvensional/
Tingkat Berprinsip
Hidup moral adalah
tanggung
jawab
pribadi atas dasar
prinsip-prinsip
batin

Anak berpegang pada
kepatuhan dan huku
man berusaha. Takut
untuk kekuasaan dan
berusaha menghindari
hukuman
Tahap 2
Anak
mendasarkan
diri atas egoisme naif
yang kadang-kadang
ditandai relasi timbal
balik
Tahap 3
Orang berpegang pada
keinginan
dan
persetujuan dari orang
lain
Tahap 4
Orang berpegang pada
ketertiban
moral
dengan
aturannya
sendiri
Tahap 5
Orang berpegang pada
persetujuan
demokratis, kontrak
sosial, konsesus bebas
Tahap 6
Orang berpegang pada
hati nurani pribadi,
yang ditandai oleh
keniscayaan
dan
universalitas

akibat negatif
dari
perbuatan

Rasa bersalah
terhadap
orang
lain
bila
tidak
mengikuti
tuntutantuntutan
lahiriah

Penyesalan
atau
penghukuman
diri
karena
tidak
mengikuti
pengertian
moralnya
sendiri.

Untuk membaca matrik tersebut di atas perlu diketahui beberapa sifat-sifat yaitu: sifat
pertama perkembangan tahap-tahap selalu berlangsung dengan cara yang sama, yaitu si
anak mulai dengan tahap pertama, lalu kedua dan seterusnya, dan semua tahap dijalani
menurut urutan dan tidak mungkin meloncat-loncat. Sifat kedua adalah bahwa orang
hanya orang dapat mengerti penalaran moral satu tahap di atas tahap dimana ia berada.
Jadi seorang anak yang berada dalam tahap kedua sama sekali tidak mengerti penalaran
moral dari mereka yang berada dalam tahap keempat ke atas.
Sifat ketiga adalah bahwa orang secara kognitif merasa tertarik pada cara berpikir satu
tahap di atas tahapan sendiri. Sebab cara berpikir tahap berikutnya dapat memecahkan
dengan memuaskan dilema moral yang dialami. Contoh jika seorang anak ingin
mendapatkan kue, sedangkan kakaknya (lebih besar, lebih kuat) juga ingin
mendapatkan seluruh kue, maka ia merasa tertarik pada ide untuk membagikannya,
yang merupakan cara berpikir tahap yang lebih tinggi. Ide Kohlberg ini menyatakan
bahwa seorang anak dalam perkembangan moralnya akan bertumbuh berkembang lebih
baik jika mendapatkan tantangan dari anak-anak yang lebih tua yang sudah lebih maju
perkembangannya. Karena itu pendidikan moral pada kelompok anak-anak yang
seumur tidak begitu menguntungkan.
Sifat keempat adalah bahwa perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya terjadi
bila dialami ketidakseimbangan kognitif dalam penilaian moral, artinya seseorang
sudah tidak melihat jalan keluar untuk menyelesaiakan masalah atau dilema moral yang
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dihadapi. Jika situasi adalah sedemikian rupa sehingga tidak ada pemecahan yang
memadai, maka ia akan mencari penyelesaian yang lain. sebaliknya, jika tidak dialami
ketidakseimbangan, tidak ada alasan untuk berkembang. Dalam contoh tentang kue di
atas, jika anak yang lebih besar mau, bisa mendapatkan kue dengan memaksa
pandangan egoisitisnya.hanya jika ia menempatkan diri pada pihak adiknya, ia akan
menyadari bahwa ia harus meninjau kembali pandangan egoisitis.
Menurut Kohlberg dari sudut psikologis tahap 6 merupakan tujuan utama dari
pendidikan moral, namun pada kenyataan hanya sedikit orang mencapai tahap ini.
Sebab orang yang berpegang teguh pada hati nuraninya sering dihadap kan pada
kenyataan-kenyataan yang ada sering bertentangan dengan hati nuraninya, dan inilah
godaan-godaan yang besar sehingga orang sulit untuk mencapai pada tahap ini. Sebagai
ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Seorang pegawai pada sebuah lembaga pemeriksa ditugaskan untuk memeriksa suatu
daerah. Berangkat dia beserta keempat temannya ke daerah yang dituju. Kemudian
mereka menjalankan tugas sebagai pemeriksa sampai selesai.ketika tugas sudah
dijalankan, dan dia beserta teman-temannya berkemas pulang, datanglah pejabat yang
diperiksa di hotelnya membawa amplop, kemudian pejabat tersebut membagi-bagikan
amplopnya ke masing-masing pemeriksa. Tibalah giliran dia, dia diberi amplop, dalam
hati nuraninya mengatakan ini adalah haram untuk diterima, karena ia orang yang
memegang prinsip hati nurani tersebut ditolaklah pemberian amplop itu, dan itu
disaksikan teman-temanya sehingga teman yang lain ikut menolak sambil menggerutu.
Setelah kembali dari tugas keempat temanya itu menceritakan ulah si dia ketika
menolak amplop, otomatis banyak orang yang menertawakan dia. Akhirnya malah
orang yang menolak amplop tersebut dikucilkan di kantornya, dan tidak pernah lagi
diikutkan memeriksa. Inilah ironisnya memegang teguh hati nurani, tetapi kenyataan??

Kapan Hatinurani bekerja?
Untuk menjawab ini mari kita tengok ilustrasi pertama dan ilustrasi ke dua di atas.
Ilustrasi pertama terlihat bahwa pak Hakim menyesal dengan tindakannya yang
menerima sogokan dari terdakwa sehingga dia membebaskan hukuman yang
seharusnya terdakwa memang bersalah. Dia menyesal kemudian hari, inilah hati nurani
bekerja setelah kejadian/ perbuatan itu dilaksanakan. Mungkin pada waktu mau
menerima terjadi yang dinamakan sikap yang was-was (temptation), karena terdesak
oleh kebutuhan/ nafsunya maka diabaikan hati nuraninya. Baru setelah perbuatan itu
terjadi kesadaran timbul inilah hati nurani bekerja secara retrospektif.
Pada ilustrasi kedua terlihat bahwa pegawai itu menolak amplop yang diberikan oleh
pejabat. Inilah hati nurani bekerja sebelum tindakan/ perbuatan itu dikerjakan, yaitu
diterima/ tidak terima, yang akhirnya dia memilih tidak menerima. Inilah hati nurani
bekerja secara prospektif.
Menurut pertimbangan nilai maka antara retrospektif dengan prospektif ini,
prospektiflah yang aman untuk dilakukan, akan tetapi permasalahannya, mampukah
kita menjaga agar hati nurani selalu bekerja sebelum tindakan dimulai? Memang untuk
mengaktifkan suara hati agar selalu bekerja sebelum tindakan diambil perlu suatu
kedisiplinan kita untuk tetap teguh pada idealisme yang telah kita bentuk. Melatih diri
untuk selalu bertindak hati-hati apabila menghadapi sesuatu yang sekiranya dapat
menimbulkan keraguan dalam mengambil suatu keputusan agar keputusan itu tidak
salah. Dengan demikian tindakan-tindakan/ perbuatan kita dapat terkontrol, karena
memang fungsi dari suara hati adalah pengontrol tindakan kita.
Kalau hati nurani harus selalu dilatih (dibina) apakah hati nurani seseorang dapat
susut?. Memang hati nurani ibarat sebuah pisau kalau tidak diasah lama kelamaan akan
tumpul, dan tumpulnya hati nurani ini berupa ketidak pekaan terhadap permasalahanpermasalahan moralitas. Apalagi hidup pada jaman sekarang ini banyak sekali banyak
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sekali godaan-godaan yang dapat mempengaruhi nilai-nilai moralitas. Hal ini perlu
suatu kepekaan diri untuk dapat menilai mana yang baik mana yang tidak dan
kemudian buth juga suatu kedisiplinan (komitmen) untuk menegakan nilai-nilai moral.
Tanpa komitmen yang tinggi mustahil kita dapat menjunjung tinggi nilai moral kita.
Karena terbentuknya hati nurani melalui pendidikan lingkungan, dan hati nurani/ suara
hati bukan wahyu dari Tuhan, maka memang hati nurani bisa salah dalam
menginterpretasikan fakta-fakta. Namun bagaimanapun sebagai manusia, agar
kehidupannya lebih tenang dikemudian hari, maka tidak tetap kita mengikutkan apa
yang menjadi suara hati kita.
Oleh karena hati nurani dapat salah oleh karena itu sebagai manusia harus selalu
membina/melatih hati nurani kita dengan jalan selalu tanggap dan selalu bersikap tidak
lengah terhadap pelanggaran-pelanggaran moral. Semakin kita mengabaikan
pelanggaran moral meskipun itu hanya kecil akan mengakibatkan hati nurani menjadi
tumpul. Dekadensi moral akibat dari kelengahan-kelengahan kita dalam membina hati
nurani kita. Sebagai contoh, kalau kita melihat gaya berpacaran orang dahulu dibanding
dengan sekarang, terlihat jelas sekali berbeda, dimana jaman dahulu dianggap sudah
tabu akan tetapi sekarang sudah menjadi kelaziman. Inilah cikal bakal dekadensi moral.
Oleh karena itu pembinaan hati nurani harus selalu kita bina, baik untuk diri sendiri
maupun untuk keluarga kita.sekarang bukan tabu lagi orang melakukan korupsi,
padahal itu sudah jelas-jelas melanggar aturan, akan tetapi penilaian masyarakat sudah
longgar sehingga korupsi sudah merupakan hal yang biasa.sesungguhnya hidup dan
kebahagiaan kita di dunia ini tergantung pada kejujuran para pegawai dan ketelitian
perbuatannya. Maka membuat pesawat, kapal, bila tidak teliti dalam pembuatannya
maka akan dapat membahayakan jiwa manusia, demikian juga dengan yang lainnya,
bekerjalah dengan hati nurani.
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Shame Culture & Guilt Culture
Dalam antropologi budaya pernah dibedakan antara dua macam kebudayaan: shame
culture dan guilt culture, kebudayaan malu dan kebudayaan kebersalahan. Shame
culture seluruhnya ditandai oleh rasa malu dan disitu tidak dikenal rasa bersalah.
Menurut pandangan ini, shame culture adalah kebudayaan dimana pengertianpengertian seperti “ hormat”, “reputasi”, “ nama baik”, “status”, dan “gengsi”, sangat
ditekankan. Bila orang melakukan suatu kejahatan, hal itu tidak dianggap sesuatu yang
buruk begitu saja, melainkan adalah sesuatu yang harus disembunyikan dari orang lain,
orang lain harus tidak tahu. Apabila ketahuan merupakan malapetaka yang sangat besar
sehingga pelaku kehilangan muka. Harus dihindarkan sekuat tenaga agar sipelaku
jangan di cela atau dikutuk oleh orang lain. bukan perbuatan jahat itu yang dianggap
penting, yang penting ialah bahwa perbuatan jahat tidak akan diketahui. Bila perbuatan
itu diketahui, pelakunya menjadi “malu”. Dalam shame culture, sanksinya datang dari
luar, yaitu apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh orang lain. jadi disini hati nurani
tidak berlaku, yang ada bagaimana cara agar tidak malu.
Sebaliknya, guilt culture adalah kebudayaan dimana pengertian-pengertian seperti
“dosa”, “bersalah”, dan sebagainya sangat dipentingkan. Sekalipun suatu kejahatan
tidak akan pernah diketahui oleh orang lain, namun si pelaku tetap merasa bersalah
juga. Ia menyesal dan merasa kurang tenang karena perbuatan itu sendiri, bukan karena
takut dicela atau dikutuk orang lain, jadi bukan dari tanggapan dari orang lain. dalam
guilt culture sanksinya bukan berasal dari pihak luar, melainkan dari dalam dari batin
orang yang bersangkutan, seperti contoh ilustrasi pertama, hakim yang tidak tenang
jiwanya karena telah melakukan perbuatan kolusi, meskipun tidak ada orang yang tahu
hanya dia dan yang memberi sogokan, tetapi jiwanya tidak tenang. Sehingga dapat
dimengerti bahwa dengan guily culture hati nurani memegang peranan sangat penting.
Para ahli yang mengemukakan perbedaan ini berpendapat bahwa kebanyakan
kebudayaan adalah shame culture, sedangkan guilt culture sangat sedikit. Menurut
hemat mereka kebanyakan kebudayaan yang disebut primitif dan hampir semua
kebudayaan Asia adalah shame culture. Mereka menjelaskan bahwa shame culture
bersifat statis, ketinggalan di bidang ekonomi, kurng memiliki norma-norma moral
yang absolut, dan ditandai oleh psikologi massa. Sebaliknya guilt culture khususnya
bilamana rasa bersalah dihayati secara individual dapat mengadaklan perubahan yang
progresif, dan memiliki norma moral yang absolut.
Untuk beberapa waktu pembedaan antara shame culture dan guilt culture itu
diterima begitu saja, terutama oleh antropolog Amerika. Tetapi kini keabsahan
pembedaan itu sangat diragukan. Ada beberap kritik seperti Clifford Geertz,
menganggap paham-paham shame dan guilt terlalu dekat satu sama lain untuk dapat
dibedakan dengan jelas. Ada yang membantah bahwa rasa malu tidak hanya berasal
dari kuar tapi bisa juga dari dalam.
Namun inti kita tidak perlu membedakan antara shame maupun guilt yang penting
keduanya adalah alat untuk mengerem tindakan kita dalam perbuatan yang buruk, atau
dengan kata lain keduanya adalah alat kontrol kita dalam berperilaku. Bagaimanapun
juga kita lebih baik mempunyai rasa malu daripada tidak mempunyai rasa malu.
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C. PEMBINAAN HATI NURANI
Apakah suara hati/ hati nurani merupakan suara Tuhan? Jawabnya jelas suara hati/ hati
nurani dapat keliru (meskipun selalu harus ditaati), maka tidak mungkin hati nurani
atau suara hati langsung merupakan suara Tuhan, karena Tuhan tidak dapat keliru.
Akan tetapi ada hubungan antara suara hati dan suara Tuhan. Hubungan ini Nampak
dalam ketegasan suara hati yang langsung kita sadari: kesadaran bahwa tidak boleh
menyeleweng daripadanya demi tekanan atau keuntungan apapun. Ketegasan ini
menunjukan bahwa suara hati merupakan kesadaran moral kita sendiri (maka dapat
keliru). Akan tetapi kesadaran itu seakan-akan dihadapan Tuhan sehingga tidak dapat
main-main.

Suara Hati
Semakin Bebas

Dari Kepicikan2
Dan Semakin
Dewasa

Mengapa suara hati mesti dibina?
Karena belum tentu benar/ tepat bahkan dapat keliru.
Seperti kita ketahui bahwa pandangan moral kita
ditentukan oleh nilai-nilai budaya, dan pandangan
moral yang kita terima melalui orangtua , orang-orang
dekat lainnya, guru, dan masyarakat, kemudian oleh
pengalaman sendiri dan akhirnya oleh refleksi kita.
Dalam menegaskan kewajiban kita suara hati
mengikuti pandangan-pandangan moral tersebut.
Maka suara hati dapat saja mencerminkan
kekurangan-kekurangan dalam pandangan moral kita
sendiri. Maka suara hati harus dibina agar sesuai
dengan kewajiban dan tanggung jawab kita yang
sebenarnya.

Bagaimana cara membina suara hati?
Kita mengarahkannya pada nilai-nilai dan norma-norma moral yang sebenarnya.
Pembinaan ini merupakan proses belajar dan refleksi terus menerus. Kita tidak hentihentinya memperdalam pengertian tentang maslah-maslah yang kita hadapi. Kita
mempertanyakan baik pandangan-pandangan moral dalam masyarakat maupun
pandangan-pandangan moral sendiri. Apakah memang memadai. Dalam hal ini kita
harus terbuka terhadap pendapat dan bantahan orang lain. Kita terus menerus dalam
keinginan untuk belajar terus dan untuk merefleksikan yang kita pelajari. Dengan
demikian suara hati semakin bebas dari kepicikan-kepicikannya dan semakin dewasa.
Karena ciri khas dewasa adalah mau menerima pendapat orang lain. Pembinaan itu
menuntut tertib diri, misalnya kita harus selektif terhadap gambar, bacaan, film, dan
teman pergaulan.
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D. RANGKUMAN
1. Keberanian Moral adalah tekad untuk mempertahankan sikap moral yang telah
diyakini
2. Keputusan Hati Nurani/ Suara Hati adalah keputusan yang diyakini sebagai
kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar
3. Kesadaran moral kesadran akan kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai
menusia
4. Pembinaan suara hati adalah usaha agar suara hati kita semakin sesuai dengan nilainilai dan norma moral-norma moral yang sebenarnya.
5. Suara hati adalah kesadaran moral akan kewajiban dan tanggung jawab moralnya
dalam situasi konkret.
6. Tanggungjawab, prinsip moral dan kebaikan bermoral bukanlah suatu yang
bertentangan antaranya untuk dibuat pilihan tetapi merupakan perkaitan dalam
aspek tingkah laku yang bermoral. Biar apapun bentuk teori dan falsafah yang
dipegang kehidupan bermoral adalah asas kepada natijah dari setiap teori yang
dinyatakan di atas. Memiliki ciri-ciri kebaikan yang berlandaskan kepada panduan
dan peraturan moral di atas membolehkan seseorang itu untuk membentuk dirinya
mencapai peringkat berakhlak mulia dan seterusnya dapat bertindak ke arah
kebaikan menerusi alasan-alasan dan berdasarkan persekitaran yang wujud.
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E. SOAL LATIHAN DAN TUGAS
1.
2.
3.
4.
5.

Apa yang dimaksud dengan suara hati?
Bagaimana suara hati menyatakan diri?
Sejauh mana suara hati harus dipersiapkan?
Bagaimana suara hati dapat dibina?
Jelaskan mengapa suara hati dapat keliru?
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TUGAS MANDIRI
PELAJARAN APA YANG DAPAT ANDA PETIK DARI CERITA DI BAWAH INI!
KUMPULAN KAPAS-KAPAS TERSEBAR
Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di masyarakat. Kegiatan
berdagang mengharuskan dia sering ke luar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang
salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula keci- kecilan, tapi karena tidak
dapat menahan nafsu untuk menang dan ingin mengembalikan kekalahan, akhirnya
si pedagang gelap mata. Akhirnya segala uang jerih payah selama ini terkuras di
meja judi, istri dan anak terlantar dan mereka jatuh miskin.
Orang lain tidak tahu tentang kebiasaannya berjudi, maka untuk menutup aib dia
mulai menyebar fitnah. Ia mengatakan bahwa kebangkrutannya karena orang
kepercayaan, yaitu sahabatnya menghianati dia dan menggelapkan banyak uangnya.
Kabar itu semakinhari semakin menyebar sehingg sahabat yang setia jatuh sakit. Ia
menjadi kurus seperti tulang berbalut kulit. Mereka sekeluarga sangat menderita,
karena dikucilkan masyarakat yang menganggap dia seorang penghianat.
Si pedagang tak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk, ia bergegas
menengok temanya sekaligus minta maaf.
Dengan kondisi lemah, si sahabat itu berkata,” ada dua permintaanku, pertama
tolong ambilah bantal dan pergilah ke atap, sampai di atap ambilah kapas di dalam
bantal lalu sebarkan”. Segera si pedagang itu melaksanakan permintaan sobatnya
yang aneh tersebut. Kemudai ia menghampiri sobatnya lagi untuk mendengar
permintaan kedua.
“Sekarang kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi” kata sobat tersebut.
Pedagang terdiam kemudian menjawab, “maaf sobat aku tak sanggup memenuhi
permintaan mu kapas-kapas itu telah menyebar kemana-mana, tak mungkin bisa
dikumpulkan”
“begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebar, berita itu takan berakhir
hanya dengan permohonan maaf dan penyesalanmu saja” jawab sobatnya dengan
terengah-engah karena sakit.
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MODUL

III

KEBEBASAB DAN TANGGUNG JAWAB
PENDAHULUAN
Kebebasan yang bertanggung jawab, pernyataan ini sering kita dengar dan baca di media
masa. Namun pernyataan ini sebenarnya mengandung suatu kesalahan, mengapa? Pada
modul ini akan diuraikan tentang kebebasan dan tanggung jawab, dimana kebesana itu
adalah tanggung jawab itu sendiri. Kebebasan adalah suatu ujud penilaian moral, dan
Nampak adanya martabat manusia. Menurut Franz Magnis Suseno Manusia menjadi
semakin bebas semakin dia bersedia untuk bertanggung jawab.
Dalam modul ini juga akan dibahas tentang seksualitas, dimana seksualitas adalah suatu
anugerah (gabe) dan sekaligus tanggung jawab (aufgabe).
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A. PENGERTIAN KEBEBASAN
Bebas mengandung dua pengertian, ialah: dia mampu untuk menentukan diri
sendiri, dan ia tidak dibatasi oleh orang lain atau masyarakat. Kebebasan dalam
pengertian pertama bersifat positif: sebagai kemampuan yang ada pada manusia.
Kebebasan dalam pengertian kedua bersifat negative; sebagai tidak adanya
pembatasan. Kedua segi kebebasan itu perlu dibedakan, tetapi tidak dapat
dipisahkan; yaitu kedua-duanya merupakan satu kebebaasan manusia.
Bebas menentukan diri sendiri
Binatang tidak menentukan diri sendiri kelakuannya, melainkan selalu di stir oleh
instingnya. Oleh karenaitu binatang tidaklah bebas, beda dengan manusia , dalam
bertindak manusia selalu mengambil suatu sikap. Sikap itu ditentukan sendiri.
Misal: meskipun ia lapar dan melihat di meja maknnya ada makanan enak, dia
mesti menentukan diri sendiri apakah makanan itu mau dimakan sekarang atau
nanti (mungkin menunggu saudara lainnya, atau ia sedang berpuasa). Berbeda
dengan kucing misalnya, kalau ia melihat makanan langsung saja di makan, berarti
binatang tidak bias menentukan diri sendiri, namun hanya dikendalikan oleh
dorongan-dorongan naluri (insting).
Manusia dalam menentukan sikap sendiri dia
mengalami kebebasannya. Dia menentukan
dirinya sendiri ia mengarahkan dirinya sendiri
(otonom).
Bebas dari pembatasan
Kebebasan
Bahwa kebebasan manusia tidak hanya
yang
tergantung dari dirinya sendiri, biasanya baru
membedaka
disadari apabila orang lain mau membatasinya.
Misalnya kalau ada suatu bidang tanah yang
n antara
selalu dimanfaatkan untuk olah raga oleh anakmanusia
anak, pada suatu saat dipagar oleh pemiliknya.
dengan
Apakah dan sejauh mana kita dapat menentukan
binatang
diri sendiri tergantung dari sejauh mana orang
lain membiarkan kita bebas. Maka kebebasan
karena
manusia juga berarti bahwa kemungkinanmanusia
kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi
dapat
oleh orang lain.
menentukan
Macam kebebasan
Kebebasan social politik
dirinya
Subyek kebebasan social politik adalah suatu
bangsa atau rakyat. Kebebasan social politik
merupakan produk perjuangan bangsa/ rakyat
sepanjang sejarah. Ada dua bentuk yaitu pertama yaitu tercapainya kebebasan
politik rakyat dengan membatasi kekuasaan absolute raja. Bentuk kedua adalah
kemerdekaan yang dicapai oleh Negara-negara yang terjajah terhadap Negara
penjajah.
Contoh bentuk pertama adalah revolusi Prancis, dimana absolutism para raja
dipatahkan oleh rakyat.
Contoh bentuk kedua adalah sejarah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang
terlepas dari penajahan Belanda.
Kebebasan individu
Subyek kebebasan individu adalah manusia perorangan. Berbeda dengan kajian
kebebasan social politik dimana kebebsana social politik dibahas dalam etika
politik, sedangkan etika umum yang dibahas adalah kebebasan individu. Beberapa
arti kebebasan (individu) dapat dibedakan:
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1. Kesewenang-wenangan
a)
Di sini bebas dimengerti sebagai terlepas dari segala
kewajiban dan keterikatan. Kebebasan dalam arti ini dilihat
sebagai kesempatan berbuat semau-maunya.
b)
Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sebenarnya
tidak pantas disebut kebebasan , disini bebas disalahgunakan.
Sebab bebas sesungguhnya tidak berarti lepas dari segala
keterikatan. Kebebasan yang sejati mengandaikan keterikatan
oleh norma-norma. Norma-norma tidak menghambat adanya
kebebasan, tapi justru memungkinkan tingkah laku bebas.
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2. Kebebasan fisik
Tidak ada paksaan atau rintangan dari luar. Jika dia bias bergerak
kemana saja tanpa hambatan apapun maka dia bebas. Orang di ikat
tentu tidak bebas. Tapi pengertian bebas tidak hanya itu, banyak
pahlawan yang pernah ditahan dan mereka tetap bebas sepenuhpenuhnya. Tiadanya kebebasan fisik bias disertai adanya kebebasan
dalam arti yang lebih mendalam. Sebaliknya kalau ada orang dapat
bergerak dengan bebas, hal itu belum menjamin dia bebas secara
sungguh-sungguh. Contoh orang yang bergerak secara bebas tanpa
halangan namun dia menggunakan kebebasan ini untuk setiap hari
pergi ke perjudian. Orang ini sudah kecanduan sudah menjadi budak
kebiasaannya. Karier dan masa depan keluarganya hancur, hutang
menumpuk, maka apakah ia disebut bebas?
3. Kebebasan yuridis
Ini berkaitan erat dengan hukum. Kebebasan dalam arti ini adalah
syarat-syarat fisis dan social yang perlu dipenuhi agar kita dapat
menjalankan kebebasan kita secara konkret. Adanya hukum
memberikan kebebasan bagi masing-masing individu.
4. Kebebasan psikologis
Kebebasan psikologis adalah kemampuan untuk mengembangkan
serta mengarahkan hidupnya. Kemampuan itu menyangkut
kehendak (free will). Kebebasan ini menyangkut bahwa manusai
adalah makhluk yang berakal, ia dapat berpikir sebelum bertindak.
Ia sadar penuh dan pertimbangan yang matang sebelum bertindak.
Jika manusia bertindak bebas, itu berarti ia tahu apa yang
diperbuatnya dan apa sebab yang diperbuatnya. Ada suatu makna
dari perbuatannya.
5. Kebebasan moral
Kebebasan moral berkaitan erat dengan kebebasan psikologis,
namun tidak boleh disamakan denganya. Menurut Bertens
kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga
tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin ada kebebasan moral.
Namun kalau ada kebebasan psikologis belum tentu ada kebebasan
moral.
Sebagai contoh: seorang sandera dipaksa teroris untuk menanda
tangani surat pernyataan. Ini jelas secara psikologis dia bebas,
namun ia melakukan sesuatu di luar kehendaknya karena terpaksa.
Kita berhak atas kebebasan kita. Tetapi apakah itu berarti bahwa kita berhak untuk
dibiarkan bertindak dengan sewenang-wenang? Kenyataan yang sama dasariahnya dengan
kebebasan kita adalah bahwa kita adalah anggota masyarakat. Bahkan kita lebih dari itu
kita hanya berada di dunia dan kita hanya dapat hidup terus menerus berkat dukungan
masyarakat. Maka kebebasan khas manusia bukan kesewenang-wenangan, melainkan
kebebasan dalam masyarakat. Kebebasan manusia secara hakiki terbatas oleh kenyataan
bahwa kita adalah anggota masyrakat. Kita manusia tidak dapat mencukupi kehidupan kita
secara sendirian (solitaire). Setiap anggota masyarakat mempunyai kebebasan, kebebasan
masing-masing individual akhirnya membatasi kebebasan masing-masing. Ada dua arah
keterbatasan yaitu:
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1. hak kita untuk melakukan sesuatu menemukan batasnya dalam hak orang lain atas
kebebasan yang sama dengan kita; contoh kita berhak melewati jalan, bebas
menggunakan jalan itu namun orang lainpun berhak melewatinya dan bebas
melewtinya, oleh karena sama-sama mempunyai hak, maka ada batasan kebebasan
dalam hal ini
2. kita hanya dapat hidup karena kebutuhan kita terus menerus dipenuhi oleh orang
lain, oleh masyarakat, oleh Negara. Kita berhak tapi juga masyarakat juga berhak,
oleh karena itu masyarakat juga berhak untuk membatasi kesewenangan saya demi
kepentingan bersama.
Bagaimana masyarakat membatasi kebebasan anggota-anggotanya? Ialah dengan
normative; menetapkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Dengan demikian
kebebasan hakiki manusia tetap dihormati, cara yang wajar untuk mengatur kelakuan
manusia adalah melalui hukum, undang-undang, peraturan, tata tertib, dan sebagainya.
Apabila sesorang taidak mau tahu, masyarakat berhak untuk seperlunya mempergunakan
paksaan fisik untuk mencegahnya bertindak yang tidak merupakan haknya.
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Penentuan Diri Dan Tanggung Jawab
Ruang kebebasan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita dharus diisi dengan
sikap dan tindakan. Kita sendirilah yang menentukan sikap. Inilah bentuk tanggung
jawab kita. Maka kebebasan dan tanggung jawab terdapat hubungan erat. Franz
Magnis Suseno merumuskan hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab
adalah: “ semakin seseorang tidak mau bertanggung jawab, makin sempit
wawasannya dan makin lemah dia”. Sempit karena karena dia semakin
memperhatikan kepentingan dan perasaannya sendiri daripada tanggung jawab
yang obyektif. Lemah karena dia semakin tidak kuat untuk melakukan apa yang
dinilainya sebagai tanggung jawabnya. Ia terus kalah oleh dorongan-dorongan
irrasionalnya dan oleh karena itu tidak lagi kuat untuk menentukan diri, untuk
melakukan apa yang dinilainya tinggi. Sebaliknya jika ia bersedia untuk
bertanggung jawab, semakin ia terbuka pada tantangan kehidupan zaman dan
masyarakat, ia juga semakin kuat menentukan dirinya sendiri. Oleh karena itu
makin bertanggung jawab dia makin ia bebas. Sebagai contoh;” ketika masih bayi
dia belum bebas, segala perbuatan masih total menjadi tanggungjawab orang tua.
Makin lama makin dewasa, kebebasan makin didapat tanggungjawab dari orangtua
sudah berkurang dan tanggungjawa dia mulai meningkat. Ketika anak itu sudah
menginjak dewasa kebebasan semakin didapat namun tanggungjawabnya juga
bertambah, apalagi kalu sudah bekerja dan sudah menikah orangtua sudah melepas
tanggungjawab, dan 100% tanggungjawab dipegang sendiri. Apalagi kalu dia
menjadi seorang pemimpin di masyarakat kebebasan lebih banyak, seperti fasilitas
yang banyak, punya anak buah sehingga mudah untuk melakukan kegiatan, namun
dengan begitu banyak kebebasan tanggung jawab yang lebih besar menanti.

37

B.

RANGKUMAN
Inti dari etika adalah tingkah laku manusia yang bertanggung jawab adalah
kebebasan. Semakin bebas semakin bertanggung jawab dia, begitu juga sebaliknya
semakin tidak bebas semakin kurang tanggung jawabnya. Orang gila tidak dapat
diminta pertangung jawaban, mengapa, karena dia tidak bebas (bebas psikologi).
Seksualitas menunjukan diri sebagai kekuatan dahsyat yang ambivalen. Seksualitas
dapat merendahkan manusia ke tingkat binatang, dan merusak segala hubungan
antar manusia yang sejati. Namun seksualitas bila diintegrasikan scara personal
sebagai ungkapan cinta yang terdalam, dapat membahagiakan dan meluhurkan
harkat hubungan cinta. Kemungkinan mana yang kita capai teragntung dari kita
sendiri. Sanggupkah kita mengendalikan insting kita?, tidak diperbudak oleh
insting kita? Tentulah kita wajib berjuang dan merealisasikan, itu tanggung jawab
kita masing-masing.
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C.

SOAL LATIHAN
1. APA MAKNA KEBEBASAN BAGI MANUSIA?
2. MENGAPA MENOLAK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB BERARTI
MEMISKINKAN WAWASAN DAN MEMPERLEMAH MANUSIA?
3. BERIKAN CONTOH TINDAKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB!
4. APA ARTI PENGINTEGRASIAN PERSONAL SEKSUALITAS?
5. BAGAIMANA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP AKIBAT SOSIAL
HUBUNGAN SEKSUAL?
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MODUL

IV

K

OMUNIKASI

E

FEKTIF

Meskipun sebagian dari kita telah mampu dan terbiasa berkomunikasi bahkan sejak masih
dalam kandungan ibu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mampu berkomunikasi secara
efektif bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Terkadang,
kita harus berhadapan pada kenyataan bahwa apa yang kita maksudkan dari sesuatu yang kita
lakukan atau katakan belum tentu dapat diterima pihak lain sesuai harapan kita.
Di dunia kerja, ketidaksesuaian respon atau penerimaan pihak lain terhadap maksud yang
hendak kita sampaikan tentunya, pada tingkatan tertentu berpotensi menciptakan masalah yang
serius, baik pada kita secara langsung, maupun pada institusi tempat kita bekerja. Oleh
karenanya, sedapat mungkin hendaknya kita mampu meminimalisasi potensi timbulnya
kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan orang/pihak lain.
Bagian IV modul ini adalah membahas tentang Komunikasi yang Efektif ini untuk membantu
peserta mengetahui bagaimana proses komunikasi terjalin, prinsip-prinsip apa saja yang
hendaknya diikuti dalam berkomunikasi, termasuk hambatan-hambatan apa saja yang sering
terjadi, serta strategi komunikasi antar individu.
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A. PENGERTIAN KOMUNIKASI
Kata “komunikasi” dapat memiliki arti yang berbeda-beda sesuai konteksnya, misalnya dapat
berarti dipahami, hubungan atau saling berhubungan, saling pengertian, dan pesan , selain itu
komunikasi juga memiliki makna sebagai sebuah proses sosial, sebuah peristiwa, sebagai ilmu,
dan sebagai sebuah keterampilan.
1. Secara Etimologi
a. Kata “Komunikasi” Berasal Dari Bahasa Latin, Yaitu “Cum”, Sebuah Kata Depan
Yang Memiliki Makna “Dengan” Atau “Bersama Dengan”, Dan Kata “Umus”,
Sebuah Kata Bilangan Yang Berarti “Satu”.
b. Kedua Kata “Cum” Dan “Umus” Tersebut Kemudian Membentuk Kata Benda
“Communio”, Yang Dalam Bahasa Inggris Disebut Dengan “Communion” Yang
Bermakna “Kebersamaan, Persatuan, Persekutuan, Gabungan, Pergaulan, Atau
Hubungan”
c. Karena Untuk Ber-Communio Diperlukan Adanya Usaha Atau Kerja, Maka Kata
Communio Memiliki Kata Kerja, Yaitu “Communicare” Yang Berarti Membagi
Sesuatu Dengan Seseorang, Tukar-Menukar, Memberitahukan Sesuatu Kepada
Seseorang, Bercakap-Cakap, Bertukar Pikiran, Berhubungan, Berteman,
Berpartisipasi , Atau Memberitahukan.
2. Secara Harfiah
Kata “Komunikasi” berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran,
atau hubungan. Sementara itu, para pakar di bidang komunikasi mendefinisikan Komunikasi
sebagai berikut:
a. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung
arti/makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam
kegiatan komunikasi (Astrid)
b. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau
informasi tentang pikiran atau perasaan (Roben J.G.)
c. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu
orang ke orang lain (Davis, 1981)
d. Komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang
lain (Schram W.)
e. Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna (John R. Wenburg
dan William Wilmot)
f. Komunikasi (manusia) adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih
(Donald Byker dan Loren J Anderson)
g. Komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi
dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan (William I. Gorden)
h. Komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna (Judy C. Pearson
dan Paul Nelson)
i. Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau
lebih (Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss)
3. Komunikasi Efektif
Komunikasi yang efektif terjadi apabila maksud dan inti pesan komunikator sama dengan
pemahaman dan interpretasi komunikan. Agar efektif, komunikasi paling tidak harus
menghasilkan 5 (lima) hal, yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan
yang makin baik, dan tindakan (Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss)
a. Menghasilkan Pengertian
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Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi pesan seperti yang
dimaksud oleh pemberi/sumber pesan.
b.Menghasilkan Kesenangan
Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan
membentuk pengertian. Ketika mengucapkan “selamat pagi, apa khabar?”,
kita tidak bermaksud mencari keterangan/informasi. Komunikasi ini
dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi seperti inilah
yang membuat hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan.
c. Mempengaruhi Sikap
Komunikasi ini yang paling sering kita lakukan. Komunikasi ini kita sebut
komunikasi persuasif. Misalnya, seorang motivator berupaya membangkitkan
semangat anak didiknya untuk bangkit untuk menjadi lebih baik dari
sebelumnya.
d.Menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik
Sebuah penelitian yang pernah dilakukan Phillip G Zimbardo membuktikan
kurangnya komunikasi (tingginya anonimitas/tidak saling mengenal)
menjadikan seseorang menjadi agresif, senang mencuri, merusak, dan kurang
memiliki tanggung jawab sosial.
e. Menghasilkan Tindakan Nyata
Komunikasi yang menimbulkan pengertian memang sukar, jauh lebih sukar
lagi komunikasi persuasive yang menghasilkan tindakan nyata atau yang
mendorong orang untuk bertindak. Namun demikian, keberhasilan
komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dihasilkan. Karena
untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil terlebih dahulu
menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau
menumbuhkan hubungan yang baik. Tindakan merupakan hasil kumulatif
seluruh proses komunikasi.
4. TUJUAN KOMUNIKASI
Hewitt (1981) menjabarkan 9 tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik, sebagai
berikut:
a. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu
b. Mempengaruhi perilaku seseorang
c. Mengungkapkan perasaan
d. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain
e. Berhubungan dengan orang lain
f. Menyelesaikan sebuah masalah
g. Mencapai sebuah tujuan
h. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik
Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain

5. FUNGSI KOMUNIKASI
Berikut adalah fungsi komunikasi menurut sejumlah pakar (dalam Mengapa Kita
Berkomunikasi- Fidelita) antara lain:
a. Komunikasi Sosial

Mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi
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diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindari dari tekanan
dan ketegangan.
1) Pembentukan konsep diri

Konsep diri adalah pandangan kita terhadap siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita
peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Aspek-aspek konsep
diri seperti jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pengalaman, rupa fisik, kita
tanamkan kedalam diri kita lewat pernyataan (feedback) orang lain dalam masyarakat
yang menegaskan aspek-aspek tersebut (dan tindakan ini dilakukan lewat komunikasi)
2) Pernyataan Eksistensi Diri

Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Bila kita berdiam diri, orang
lain akan memperlakukan kita seolah-olah kita tidak ada. Pengamatan juga
menunjukkan bahwa bila seorang anggota diskusi tidak berbicara sama sekali dan
memilih tetap diam, orang lain akan segera meminta si pendiam itu untuk memberi
komentar atau berbicara padanya. Dan, ironisnya, bila si pendiam memutuskan untuk
berbicara, anggota lainnya sering bereaksi seolah-olah si pendiam itu mengganggu saja
dan mengharapkan agar si pendiam tetap tidak berbicara.
Respon kelompok yang demikian mungkin tidak akan terjadi apabila si pendiam sejak
awal mau memberikan komentar dalam diskusi. Oleh karenanya dengan bersikap pasif,
si pendiam gagal menggunakan pembicaraan tersebut untuk menunjukkan eksistensi
dirinya.
3) Untuk Kelangsungan Hidup, Memupuk Hubungan, dan Memperoleh Kebahagiaan

Sejak lahir kita tidak dapat hidup sendiri, dan untuk mempertahankan hidup kita perlu
dan harus berkomunikasi dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan biologis kita
seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti kesuksesan
dan kebahagiaan.
Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan
meningkatkan kesehatan mental kita. Kita belajar makna cinta, kasih sayang,
keintiman, simpati, rasa hormat, rasa bangga, bahkan iri hati, kemarahan, dan
kebencian.
Melalui komunikasi, kita dapat memahami berbagai kualitas perasaan itu dan
membandingkan antara perasaan yang satu dengan perasaan lainnya.
b. Komunikasi Ekspresif

Erat kaitannya dengan komuniasi sosial, komunikasi ekspresif dapat dilaksanakan secara
sendiri atau berkelompok. Komunikasi ekspresif tidak serta-merta bertujuan
mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi dimaksud menjadi
instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita.
Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan
saying, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat
disampaikan lewat kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal. Emosi juga dapat
disalurkan lewat puisi, lagu, tarian, lukisan, dan pemberian bunga, maupun drama.
c. Komunikasi Ritual

Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif, komunikasi ritual umumnya dilaksanakan
secara kolektif. Umumnya, kita mungkin akan sering melakukan upacara-upacara yang
berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut sebagai the rites of passage,
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mulai dari upacara kelahiran, sunatan, hingga upacara kematian. Bahkan, kini, kegiatan
olah raga pun mulai beranjak menjadi komunikasi ritual, misalnya Olimpiade, PON,
PORDA.
d. Komunikasi Instrumental

Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum yang pada dasarnya bersifat
persuasif, antara lain: menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan
keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur.

6. DASAR KOMUNIKASI
Komunikasi mempunyai dasar sebagai berikut: Niat, Minat, Pandangan, Lekat, Libat
a. Niat
Niat menyangkut:
1) Apa saja yang akan disampaikan
2) Siapa sasarannya
3) Apa yang akan dicapai
4) Kapan akan disampaikan
b. Minat

Terdapat dua faktor mempengaruhi minat, yaitu:
1) faktor obyektif: berasal dari rangsangan yang kita terima
2) faktor subyektif: merupakan faktor yang menyangkut diri si penerima stimulus
c. Pandangan

Pandangan merupakan makna dari informasi yang disampaikan menurut perspektif si
penerima informasi, dimana kemampuan untuk menafsirkan informasi yang diterima
tersebut tergantung pada latar belakang pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan kerangka
berfikir si penerima informasi
d. Lekat/Retensi

Lekat merupakan informasi yang disimpan oleh si penerima informasi
e. Libat

Libat merupakan keterlibatan panca indera sebanyak-banyaknya

7. JENIS KOMUNIKASI
Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas
hubungan antar manusia atau kelompok. Adapun jenis komunikasi terdiri atas:
- Komunikasi Verbal
- Komunikasi Nonverbal
a. Komunikasi Verbal, mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
1) Kosa kata/perbendaharaan kata (vocabulary)

Komunikasi tidak akan efektif jika pesan yang disampaikan tidak dalam kata-kata yang
dimengerti oleh pihak yang menerima pesan, oleh karenanya olah kata menjadi penting
dalam komunikasi.
2) Kecepatan Bicara (pacing)

Komunikasi akan efektif dan sukses jika kita dapat mengatur kecepatan bicara dengan
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baik, intinya, tidak terlalu cepat atau terlalu lamban.
3) Intonasi Suara (tone)

Intonasi akan mempengaruhi arti pesan secara dramatic sehingga pesan akan menjadi
lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang
tidak proporsional merupakan salah satu hambatan dalam berkomunikasi.
4) Humor

Humor merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi
5) Lugas (singkat dan jelas)

Komunikasi akan efektif jika disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada
pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti.
6) Pemilihan Waktu (timing)

Pemilihan waktu yang tepat dalam berkomunikasi merupakan salah satu hal yang
kritikal yang harus diperhatikan karena berkomunikasi akan efektif jika pihak yang kita
ajak berkomunikasi bersedia melakukannya (menyediakan waktu untuk mendengar
atau memperhatikan apa yang hendak kita sampaikan).
b. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal terjadi apabila pesan disampaikan tidak dalam bentuk kata-kata.
Adapun yang termasuk dalam jenis komunikasi ini adalah sebagai berikut:
1) Ekspresi Wajah

Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, terutama karena ekspresi
wajah pada umumnya merupakan cerminan suasana emosi seseorang
2) Kontak Mata

Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan
kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab berarti orang tersebut terlibat dan
menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan sekedar
mendengarkan.
3) Sentuhan

Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih bersifat
spontan. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan
emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan.
4) Postur Tubuh dan Gaya Berjalan

Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya.
Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat
kesehatannya.
5) Suara

Suara rintihan, tarikan nafas panjang, atau tangisan juga merupakan salah satu
ungkapan perasaan dan fikiran seseorang yang dapat dijadikan alat untuk
menyampaikan pesan dalam berkomunikasi.
6) Gerak Isyarat

Gerak isyarat dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan tertentu dan terbatas
pada pihak yang menjadi sasaran komunikasi.
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8. MACAM KOMUNIKASI
Secara umum macam komunikasi dapat dibedakan antara lain berdasarkan:
a. Cara Penyampaiannya
Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi terdiri atas:
1) Komunikasi lisan dan tertulis
- Komunikasi lisan terjalin apabila pihak-pihak yang terlibat berbicara satu sama
lainnya.
- Komunikasi tertulis terjalin apabila komunikasi dilakukan melalui tulisan/gambar
2) Komunikasi Langsung dan tidak langsung
- Komunikasi Langsung umumnya terjadi tanpa menggunakan alat. Komunikasi
berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat,
misalnya saat kita berbicara dengan seseorang yang ada di hadapan kita.
-

Komunikasi Tidak Langsung umumnya terjadi menggunakan alat dan mekanisme
tertentu untuk melipatgandakan jumlah penerima pesan (sasaran) ataupun untuk
mengatasi hambatan geografis, atau waktu, misalnya komunikasi dengan
menggunakan radio, buku, dan televisi.

b. Bentuk Kemasannya

Berdasarkan kemasannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan
komunikasi nonverbal.
c. Pelaku Komunikasi

Berdasarkan pelaku komunikasi yang terlibat, maka macam komunikasi dapat dibedakan
menjadi komunikasi formal dan informal.
d. Pasangan Komunikasi

Berdasarkan pasangan komunikasi yang terlibat, maka macam komunikasi dapat
dibedakan menjadi:
1) Komunikasi intrapersonal
Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjalin dengan diri sendiri
2) Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjalin dengan satu individu
lainnya, kelompok kecil, atau kelompok besar masyarakat.
e. Arah Pesan (Sifat Komunikasi)

Berdasarkan arah pesan, maka macam komunikasi dapat dibedakan menjadi:
1) Komunikasi satu arah
Komunikasi satu arah terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh sumber pesan
kepada sasaran, dimana sasaran tidak dapat, tidak ingin, atau tidak mempunyai
kesempatan untuk memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, atau menanggapi
pesan yang diterimanya.
2) Komunikasi timbal balik

Komunikasi timbal balik terjadi apabila sasaran memberikan respon, tanggapan,
umpan balik kepada pihak yang bertindak sebagai sumber pesan.
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Lisan dan Tertulis
Cara Penyampaian
Langsung dan Tdk langsung

Macam Komunikasi

Bentuk Kemasan

Verbal dan Nonverbal

Pelaku Komunikasi

Formal dan Non Formal

Pasangan Komunikasi

Inter dan Intra Personal

Arah Pesan

Selanjutnya, ada baiknya jika kita ikut mencermati macam komunikasi yang ada di dalam
sebuah organisasi/institusi, yaitu, antara lain:
- Komunikasi vertikal
- Komunikasi lateral
- Komunikasi informal
a. Komunikasi Vertikal
1) Komunikasi ke atas (upward communication)

Komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan ke atasan/pimpinan
2) Komunikasi ke bawah (downward communication)

Komunikasi ke bawah adalah komunikasi dari atasan/pimpinan ke bawahan
b. Komunikasi Lateral

Komunikasi lateral adalah komunikasi yang umumnya berlangsung mengikuti pola arah
kerja dalam suatu organisasi, yang antara lain berbentuk:
1) Komunikasi horizontal
Komunikasi horizontal merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara satu
orang (kelompok) dengan orang (kelompok) lain yang eselonering-nya sama dan dari
unit kerja yang sama pula.

2) Komunikasi diagonal

Komunikasi diagonal merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara satu
orang (kelompok) dengan orang (kelompok) lain dari unit kerja dan eselonering yang
berbeda.
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3) Komunikasi lini-staf

Komunikasi lini-staf merupakan suatu bentuk komunikasi antara satu orang
(kelompok) dengan orang (kelompok) lain masing-masingnya berasal dari unit
operasional (lini) dan dari unit penunjang (staf)

b. Komunikasi Informal

Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi di luar arus formal sebuah
organisasi, misalnya komunikasi yang terjadi di dalam kelompok arisan
karyawan/karyawati di sebuah kantor.
Komunikasi Vertikal

Komunikasi ke Atas & Bawah
Komunikasi Horizontal

Macam Komunikasi

Komunikasi Lateral

Komunikasi Diagonal
Komunikasi Lini-Staf

Komunikasi Informal
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B. UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI
Unsur-unsur di dalam komunikasi adalah:
1. Pengirim Pesan/Komunikator
2. Pesan yang Hendak Dikomunikasikan
3. Penyandian Pesan (Encoding)
4. Saluran Komunikasi
5. Penerima Pesan/Komunikan
6. Pengartian (Decoding)
7. Umpan Balik (Feedback)
8. Gangguan/Hambatan
1) Pengirim Pesan (Komunikator)
a. Pengirim pesan atau komunikator adalah pihak yang memulai komunikasi, baik yang
bersifat intrapersonal (berkomunikasi dengan dirinya sendiri) maupun interpersonal
(berkomunikasi dengan pihak lain). Komunikator dapat disebut juga sebagai
pengirim pesan, sender, encoder, atau source.
b. Sebelum pengirim pesan memulai berkomunikasi, ia akan mendapatkan stimulus
atau rangsangan, baik yang berasal dari dalam dirinya, dari luar dirinya, atau
kombinasi dari keduanya yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan bagi dirinya
untuk menyampaikan gagasan yang muncul kepada pihak lain termasuk pada dirinya
sendiri.
2) Pesan yang Hendak Dikomunikasikan
a. Pesan atau rangsangan atau stimulus adalah informasi yang akan disampaikan atau
diekspresikan oleh pengirim pesan, baik berupa pesan verbal maupun nonverbal,
yang hanya akan efektif bila diorganisir/dikemas dengan baik dan jelas dalam bentuk
yang dianggap paling sesuai, dapat diterima, serta dimengerti oleh pihak yang
dikirimi pesan.
b. MC Quaile (1981) menyebutkan bahwa dalam konteks komunikasi stimulus
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model umum stimulus respons.
Dengan kata lain, setiap stimulus/rangsangan/pesan yang diberikan dari suatu sumber
akan direspon dengan cara tertentu oleh pihak yang menerimanya (Alo Liliweri,
Komunikasi Antar Pribadi, 154).
c. Cassagrandde, 1987, mengatakan bahwa pesan sebagai stimulus dalam proses
komunikasi bisa beraturan dan bisa juga tidak beraturan.
d.Stimulus atau pesan disebut beraturan bila tersusun secara baik, lengkap, dan dapat
dihitung, dapat dikenali, dapat dipahami sebagai suatu pesan yang dapat diuraikan,
dan dapat dimengerti.
i. Misalnya: ada yang menirukan bunyi suara kucing, ayam, dan sebagainya,
tiruan ini tersusun demikian teratur sehingga dapat diuraikan dengan pesan
yang berarti suara kucing, ayam, dan sebagainya.
e. Stimulus atau pesan disebut tidak beraturan bila susunannya sembarangan dan
tumpang tindih, sehingga tidak dimengerti, tidak bisa diterjemahkan ketika terbaca,
terdengar, teraba, sehingga tidak dapat dijelaskan apa artinya. Misalnya: ocehan
orang gila.
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f. Pesan yang dikomunikasikan biasanya pesan memberikan informasi yaitu
mengandung peristiwa, data, fakta atau penjelasan, dan yang mempunyai arti.
3) Penyandian Pesan
Pengemasan pesan dalam bentuk yang paling dianggap sesuai, dapat diterima, serta
dimengerti oleh pihak yang dikirimi pesan inilah yang disebut dengan penyandian
(encoding).
Encoding dapat berbentuk lambang atau kode yang diterjemahkan dalam kata-kata atau non
kata seperti raut wajah atau gerak-gerik tubuh. Pengirim pesan dalam proses encoding akan
melakukan dua hal, yaitu:
a. Memikirkan sungguh-sungguh perasaan atau gagasan yang hendak disampaikan
b. Menerjemahkan perasaannya atau gagasannya tersebut ke dalam kode
Agus M. Hardjana, yang dalam hal ini mengadopsi Formula Lasswell, selanjutnya
memberikan tip tentang bagaimana melakukan encoding agar baik, yaitu dengan
memperhatikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
a. Pesan apa yang hendak disampaikan
b. Kepada siapa pesan tersebut hendak disampaikan
c. Dalam bentuk apa: verbal atau nonverbal
d. Media apa yang digunakan
e. Akibat apa yang mungkin akan terjadi dalam pengiriman pesan, melalui media
bagi urusan yang terkandung dalam pesan atau hubungan pribadi dengan
penerima. Apa yang dibuat untuk mencegak akibat-akibat negatif yang mungkin
timbul.
Proses encoding memungkinkan pengoperan pesan yang hendak disampaikan oleh pihak
pengirim pesan dalam bentuk lambang-lambang yang berarti dan berguna serta dapat
dimengerti dan dipahami oleh pihak penerima pesan sesuai dengan maksud dari si pengirim
pesan.
Lambang-lambang yang dimaksud dapat dibedakan menjadi:
a. Lambang Suara
i. Gagasan-gagasan yang timbul dapat dikomunikasikan secara lisan, yaitu
melalui apa yang diucapkan, dikatakan, dan cara penyampaiannya.
ii. Bunyi-bunyian, lambang suara di sini adalah dalam bentuk lain yang tidak
sama dengan apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan. Lambang suara yang
diamksud adalah bunyi bel, klakson mobil, lonceng, sirene, kentongan, dan
bedug.
b. Lambang Bahasa
i.
Bahasa lisan
ii. Bahasa tulisan
iii. Bahasa badan/bahasa tubuh
Lambang gerak atau bahasa tubuh menggunakan isyarat-isyarat badan, raut
wajah, posisi, dan gerakan badan.
c. Lambang Gambar
Pada dasarnya lambang gambar sama dengan bahasa tertulis, contoh rambu
lalu lintas.
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d.Lambang Warna
Lambang warna misalnya merah berarti berani, putih berarti suci, atau
bendera melambangkan sebuah negara.
4) Saluran Komunikasi
Saluran komunikasi atau sering disebut channel adalah saluran yang digunakan oleh
pengirim pesan agar pesan tersebut dapat sampai kepada komunikan. Saluran
komunikasi juga dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh pengirim pesan
untuk mengirimkan pesannya. Contoh: surat, telepon, televisi, telegraf, hand-signal,
handy-talkie, email, dan semaphore
5) Komunikan/Penerima Pesan
a. Pihak penerima pesan atau komunikan, receiver, decoder, destination, atau audience
b. biasanya menerima pesan menggunakan inderanya, terutama mata dan telinga.
c. Pada saat pesan diterima, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, apa yang
terjadi? Penerima pesan akan membuka pintu khasanah ingatannya yang berisi
kumpulan ingatan berupa akumulasi warisan budaya asuhan pendidikan, lingkungan,
prakarsa, dan lain-lain. Dalam keadaan normal, artinya tidak ada gangguan/hambatan
komunikasi, maka si penerima dapat menafsirkan dan menerjemahkan pesan yang
diterimanya sesuai dengan maksud si pengirim pesan.
d. Penerima pesan yang merupakan terminal dari tujuan pesan yang disampaikan
memiliki tanggung jawab untuk:
e. berkonsentrasi pada pesan yang diterimanya agar mampu memahaminya; dan
f. memberikan umpan balik kepada pengirim untuk memastikan bahwa pesan telah
diterima dan dimengerti. Hal ini amatlah penting terutama jika pesan dikirimkan
secara lisan.
6) Pengartian Pesan (Decoding)
a. Pengartian adalah proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterpretasikan,
menafsirkan, dan menerjemahkan sebuah pesan ke dalam informasi yang mempunyai
arti, yang meliputi:
b.Komunikan harus menerima pesan dimaksud
c. Komunikan harus mengartikan pesan dimaksud
d. Banyak hal yang mempengaruhi persepsi penerima terhadap sebuah pesan, antara
lain: pengalaman dan penilaian pribadi (judgement) mengenai symbol dan gerakan
tubuh yang dipakai, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penafsiran dan
penerjemahan sebuah pesan.
e. Jika kita bandingkan antara hasil penafsiran dan penerjemahan oleh si pengirim dan
si penerima pesan, maka terdapat sejumlah kemungkinan yang layak untuk dicermati,
antara lain:
i. sama; kedua pihak memiliki penafsiran dan penerjemahan yang sama atas
pesan sehingga maksud pengirim pesan tercapai sepenuhnya;
ii. sedikit berbeda; terdapat sedikit perbedaan dalam penafsiran dan penerjemahan
oleh kedua belah pihak sehingga maksud pengirim pesan tidak tercapai
sepenuhnya;
iii. berbeda; terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penerjemahan oleh kedua
belah pihak sehingga maksud pengirim pesan tidak tercapai; atau
iv.
sangat berbeda; terjadi perbedaan besar dalam penafsiran dan penerjemahan
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oleh kedua belah pihak sehingga maksud pengirim pesan sepenuhnya tidak
tercapai.
7) Umpan Balik (Feedback)
a. Tanggapan dari si penerima atas pesan yang diterimanya disebut umpan
balik/balikan/ feedback. Umpan balik dapat bersifat negatif atau positif:
b. Umpan balik negatif menunjukkan bahwa penerima pesan tidak dapat menerima
dengan baik pesan yang diterimanya.
c. Umpan balik positif dapat berarti bahwa:
i. penerima pesan telah secara tepat menafsirkan dan menerjemahkan pesan
yang diterimanya atau sebaliknya, penerima pesan telah salah dalam
menafsirkan dan menerjemahkan pesan yang diterimanya
ii. penerima pesan memberikan tanggapan yang menunjukkan kesediaannya
menerima dan mengerti pesan dengan baik dan memberikan tanggapan
sebagaimana yang diharapkan oleh pengirim pesan (Agus Hardjana,
Komunikasi Intrapersonal, Kanisius 2000)
d. Santoso R.A. dalam bukunya Umpan Balik dan Efek Komunikasi Sosial, 1980
sebagaimana dikutip oleh Alo Liliweri dalam bukunya Komunikasi Antar Pribadi,
mengemukakan adanya beberapa jenis umpan balik, yaitu:
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

External Feedback:
umpan balik yang diterima langsung oleh
komunikator dari
komunikan
Internal Feedback: umpan balik yang diterima oleh komunikator dari dalam
diri Komunikator sendiri
Direct Feedback: umpan balik seketika (immediate feedback)
Indirect Feedback: umpan balik yang membutuhkan waktu (delayed
feedback), umumnya korespondensi antar instansi masuk dalam jenis
feedback ini.
Inferential Feedback : umpan balik yang diterima oleh komunikator dalam
komunikasi
massa, dimana komunikator mengambil kesimpulannya berdasarkan
reaksi/tanggapan khalayak atau gejala yang terjadi di tengah masyarakat
Zero Feedback: umpan balik yang disampaikan oleh komunikan tidak
dimengerti
oleh komunikator
Neutral Feedback : umpan balik yang disampaikan oleh komunikan tidak
memiliki
relevansi yang jelas dengan pesan yang dikirimkan
Positive Feedback : umpan balik yang diterima komunikator bersifat positif,
artinya
pesan telah diterima dan disetujui oleh komunikan
Negative Feedback : umpan balik yang menunjukkan bahwa komunikan tidak
sependapat dengan komunikator

8) Gangguan/Hambatan Komunikasi
Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dapat saja mengalami gangguan, yang
sering disebut sebagai noise. Pada prinsipnya, gangguan ini bukan merupakan bagian dari
proses komunikasi, namun keberadaannya pada hampir setiap situasi mempunyai pengaruh
dalam proses komunikasi.
Gangguan/hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghambat atau mengurangi
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kemampuan kita untuk mengirim dan menerima pesan, antara lain meliputi:
a. Pengacau indera
Kondisi lingkungan yang kurang mendukung seperti terlalu ramai, hirukpikuk, udara terlalu panas/dingin, bau menyengat, dan banyak lagi
b.Faktor pribadi
Prasangka atau perasaan tidak senang (antipati, apriori) terhadap komunikator
akan mengganggu penyampaian/penerimaan pesan
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C. PROSES KOMUNIKASI
Perhatikan gambar berikut:
Pesan
dikodekan
dalam kata2

Pesan
dikirimkan

Kata-kata
dikodekan
menjadi suara

Dikirimkan
melalui
udara

Terjemahan
suara ke dlm
kata-kata

Terjemahkan
menjadi katakata yg berarti

Komunikator

Pesan
diterima

Komunikan

Secara sederhana, proses komunikasi berawal dari pengiriman pesan oleh komunikator kepada
komunikan, dimana pesan berupa ide/gagasan si pengirim pesan terlebih dahulu disandikan ke
dalam bentuk kata yang kemudian diubah menjadi lambang suara yang diperdengarkan/
dikirimkan oleh komunikator melalui udara, yang dalam hal ini menjadi media komunikasi
yang dipilih, kepada komunikan. Komunikan kemudian menerjemahkan lambang suara yang
didengarnya ke dalam kata-kata yang memiliki arti, sehingga ia kemudian mengerti dan
memahami maksud dari komunikan.
Secara teoritis, proses komunikasi mempunyai dua model, yaitu model linear dan model
sirkuler.
1. Model Linear
Model ini mempunyai ciri sebuah proses yang hanya terdiri dari dua garis lurus, dimana
proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Pada model
linear dikenal beberapa formula, antara lain adalah Formula Lasswell.
Formula Lasswell dikenal dengan rumusan cara untuk menggambarkan dengan tepat
sebuah tindak komunikasi, yaitu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:
a. Who (siapa)
b. Says what (mengatakan apa)
c. In which channel (pada saluran yang mana)
d. To whom (kepada siapa)
e. With what effect (dengan dampak seperti apa)

SIAPA

APA

DENGAN
SALURAN YANG
MANA

KEPADA SIAPA

DENGAN EFEK
SEPERTI APA

MEDIA

KOMUNIKAN

EFEK

KOMUNIKATOR
ISI

2. Model Sirkuler
Model ini ditandai dengan adanya unsure feedback, sehinga dengan demikian,
proses komunikasi tidak berawal dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain.
Jadi proses komunikasi sirkuler ini berbalik satu lingkaran penuh.
ISI
PESAN

ENCODER

ENCODER

DECODER

DECODER

ISI
PESAN

Untuk kepentingan pembahasan dalam modul ini, kita mengadaptasi model sirkuler
di atas sehingga model yang kita gunakan adalah sebagai berikut:

PENGIRIM

PESAN

PENYANDIAN
(ENCODING)

PESAN

SALURAN

GANGGUAN

UMPAN BALIK

PENERIMA

(FEEDBACK)

MENGIRIMKAN

PENGARTIAN
(DECODING)

MENERIMA

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu penyandian (encoding), pengartian
(decoding), dan gangguan.

D. HAMBATAN KOMUNIKASI DAN PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI
EFEKTIF
Seringkali dalam komunikasi terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki baik oleh pihak
yang mengawali/komunikator maupun pihak yang menerima pesan/komunikan. Halhal tersebut biasanya adalah salah paham atas isi pesan yang disampaikan oleh
komunikator serta adanya hambatan/gangguan dalam komunikasi.
1.
SALAH PAHAM DALAM KOMUNIKASI
Salah paham dalam komunikasi bisa terjadi pada pengirim pesan,

penyampaian pesan, penerima pesan, dan penafsiran pesan
a. Pengirim Pesan/Komunikator
Kesalahpahaman yang disebabkan oleh faktor Komunikator antara lain
disebabkan karena isi pesan tidak jelas, isi pesan jelas tetapi
pengemasannya tidak tepat, media yang dipilih tidak tepat, adanya
konflik batin pada pengirim berita, atau adanya kesulitan didalam
menyampaikan pesan.
b. Penyampaian Pesan

Kesalahpahaman yang disebabkan oleh faktor Penyampaian Pesan
antara lain disebabkan karena faktor-faktor fisik seperti tulisan yang
tidak/sulit dimengerti atau tidak adanya sinyal (untuk alat komunikasi
yang membutuhkan gelombang radio), alat pendengar tidak berfungsi
sempurna, suara yang tidak jelas (karena gagap, dua pesan atau lebih
yang disampaikan secara bersamaan, dan berebut perhatian penerima
pesan, adanya pertentangan dalam pesan yang disampaikan.
c. Penerima Pesan/Komunikan

Kesalahpahaman yang disebabkan oleh faktor Komunikan antara lain
disebabkan karena gangguan fisik, misalnya penerangan, penglihatan,
dan/atau pendengaran yang kurang prima, gangguan suara lingkungan,
gangguan mental, atau latar belakang budaya, pendidikan, serta
pengalaman yang jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh komunikator,
termasuk di dalamnya adalah perbedaan penafsiran kata, serta
perbedaan tanggapan emosional.

2.

HALANGAN/HAMBATAN KOMUNIKASI

Semua orang menginginkan agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif,
dalam arti bahwa seluruh halangan/hambatan komunikasi yang berpotensi
menghambat/mengurangi efektivitas komunikasi dapat diatasi secara efektif.
Halangan-halangan/hambatan-hambatan komunikasi dapat dikelompokkan menjadi
dua bagian besar, yaitu halangan interpersonal dan halangan organisasional.
a. Halangan Interpersonal
1) Persepsi

Persepsi adalah pandangan seseorang dalam memilih, mengatur, dan
memberi makna pada kenyataan yang dihadapi atas dasar pengalaman,
pendidikan, dan kebudayaan.
Terdapat dua persepsi yang menghalangi komunikasi:
a) Persepsi Selektif
Seseorang dengan persepsi selektif akan melihat suatu kenyataan atau
obyek bukan sebagaimana adanya akan tetapi sebagaimana yang
dikehendaki dirinya (subyektivitas tinggi).
b) Persepsi Stereotype
Seseorang dengan persepsi stereotype akan melihat suatu kenyataan
menurut pola yang tetap, misalnya, perempuan itu hanya kerja di dapur
dan mengurus anak, anak laki-laki bermain kapal terbang dan mobilmobilan, sementara anak perempuan bermain boneka.

2) Status Orang yang Berkomunikasi

Status orang berkaitan dengan kedudukannya di tempat kerja, di masyarakat,
atau kelompok, serta sifat-sifat pribadi.
Status orang dapat menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Biasanya
orang yang mempunyai status lebih tinggi akan lebih mudah berkomunikasi
dengan orang yang statusnya lebih rendah dari dirinya. Sebaliknya, orang
dengan status lebih rendah akan sulit berkomunikasi dengan orang yang
statusnya lebih tinggi.
3) Sikap Defensif

Seringkali terjadi dalam berkomunikasi seseorang menunjukkan sikap
defensif, baik yang disadari atau tidak disadari oleh dirinya, yang pada
dasarnya dilakukan untuk melindungi dirinya dari bahaya yang ia
bayangkan nyata atau tidak nyata.
Misalnya, komunikator menyampaikan pesannya secara lisan dengan cara
menggunakan bahasa tubuh, pandangan mata, raut wajah, dan cara berbicara
yang menyebabkan komunikan juga akan bereaksi serupa. Akhirnya pesan
tidak dapat diterima dengan baik dan benar, bahkan perhatian penerima
pesan tidak pada pesan yang disampaikan, akan tetapi lebih pada apa yang
hendak disampaikan untuk menjawab pesan yang diterima.
4) Perasaan Negatif

Terkadang, tanpa disadari, baik terhadap diri komunikator ataupun
komunikan terjangkit perasaan negatif (negative chemistry), misalnya
timbulnya perasaan tidak nyaman, takut, tertekan, terpaksa, enggan, atau
agresif, hingga mengakibatkan komunikasi menjadi kurang bahkan tidak
efektif.
5) Asumsi

Asumsi atau pengandaian akan dilakukan oleh komunikan apabila dirinya
merasa bahwa pesan yang diterimanya sulit dipahami karena terlalu
banyaknya data dan fakta yang dimajukan oleh komunikator.
6) Bahasa

Yang dimaksud dengan bahasa adalah semua bentuk yang dipergunakan
dalam proses penyampaian berita, antara lain bahasa lisan, bahasa tertulis,
dan gerak-gerik.
Bahasa yang digunakan akan menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang,
sehingga orang yang mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi akan
cenderung menggunakan bahasa yang tinggi juga atau istilah-istilah asing
tanpa memperhatikan tingkat kemampuan orang yang diajak berbicara.
Kondisi ini kerap menimbulkan salah pengertian (miscommunication)
Bahasa dapat menjadi penghalang/penghambat karena, antara lain:
a) Satu kata bisa memiliki beberapa arti yang berbeda
b) Kata dan kalimatnya kabur/tidak jelas

c) Kata terlalu khas/teknis yang hanya digunakan dalam hal-hal khusus,

tidak umum dipakai sehari-hari
d) Kalimat bertele-tele dan sukar dimengerti

Halangan bahasa dapat diatasi dengan usaha-usaha sebagai berikut, antara
lain:
a) Sedapat mungkin gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah
dimengerti
b) Pergunakan tata bahasa yang benar
c) Pergunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, dan jelas (lugas)
d) Ingatlah, dengan siapa kita mengadakan pembicaraan, sehingga kita
dapat menyesuaikan diri
e) Pergunakan kode-kode, lambang-lambang, serta gerak-gerik yang
dapat memperjelas apa yang kita ucapkan
7) Tidak Mampu Mendengar

Hambatan komunikasi dapat timbul disebabkan oleh kebiasaan
mendengarkan yang kurang baik, misalnya tidak mendengarkan dengan
seksama atau tidak mendengar sambil berupaya mempelajari/memahami
kerangka berfikir/pola fikir pembicara.
8) Lingkungan

Lingkungan tempat mengirim atau menerima pesan tidak mendukung,
misalnya terlalu bising, ramai, dingin, atau panas.
b. Halangan Organisasional

Halangan/hambatan komunikasi yang timbul akibat dari struktur
organisasi/kelembagaan, antara lain adalah:
1) Tingkat Hierarki
Dalam setiap organisasi/lembaga, secara fungsi pada umumnya terbagi
dalam tiga struktur, yaitu top, middle, dan lower-level management. Pesan
dari manajemen tingkat atas akan diteruskan melalui beberapa saluran
komunikasi dan diterjemahkan secara berbeda oleh hirarki dibawahnya
sesuai dengan kebutuhan tingkatan hirarki masing- masing.
2) Otoritas manajerial

Secara manajerial setiap orang yang menduduki posisi manajerial tertentu
memiliki otoritas atau kewenangan untuk memerintah orang lain/bawahan
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Otoritas
berpeluang menjadi penghambat komunikasi apabila pemegang otoritas
merasa sulit menerima suatu keadaan/situasi yang pada akhirnya menjadikan
dirinya kelihatan tidak berdaya, lemah, dan tidak cakap.
3) Spesialisasi Kerja

Tiap spesialisasi kerja (profesi) mempunyai istilah-istilah (terminologi)
teknis tersendiri yang seringkali menjadi penghalang/penghambat dalam
berkomunikasi dengan orang/kelompok di luar profesinya apabila
komunikator tidak menggunakan istilah- istilah dimaksud secara bijaksana.

E. TUJUH FAKTOR KOMUNIKASI EFEKTIF
Scott M. Cultip dan Allen H. Center dalam bukunya Effective Public Relation
mengemukakan bahwa terdapat tujuh faktor yang menyebabkan suatu
komunikasi menjadi efektif, dimana ketujuh faktor itu lebih dikenal dengan
istilah Seven C’s Communication, yaitu:
1. Credibility (Kredibilitas)
Komunikasi baru bisa berjalan efektif apabila ada rasa saling percaya
antara komunikator dan komunikan
2.

Context (Konteks)
Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi dan kondisi
lingkungan sewaktu komunikasi sedang berlangsung

3.

Content (Isi)
Keberhasilan komunikasi tercapai apabila isi berita/pesan dapat
dimengerti oleh pihak komunikan dan si komunikan sendiri mau
memberikan reaksi/respon kepada komunikator

4.

Clarity (Kejelasan)
Yang dimaksud di sini adalah kejelasan akan isi berita/pesan yang
disampaikan, antara lain berupa kejelasan akan tujuan yang hendak
dicapai serta kejelasan istilah yang digunakan dalam komunikasi yang
dijalin

5.

Continuity dan Consistency (Kesinambungan dan Konsistensi)

6.

Capability of Audience (Kemampuan Komunikan)
Komunikator hendaknya mampu memperkirakan
komunikan dalam memahami pesan yang disampaikan

7.

kemampuan

Channels of Distribution (Media Pengiriman Berita)
Agar komunikasi berlangsung efektif, hendaknya digunakan saluransaluran komunikasi yang sudah biasa/sudah umum dipergunakan

F. PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI EFEKTIF
- Komunikasi dikatakan berlangsung efektif apabila pesan yang disampaikan oleh
komunikator melalui media tertentu sampai ke komunikan sesuai apa yang
dimaksudkan oleh komunikator. Agar komunikasi dapat berlangsung secara
efektif, para pakar di bidang komunikasi merumuskan setidaknya terdapat 4
prinsip dasar yang harus dicermati, yaitu: Berbicara dengan Efektif;
Mendengarkan dengan Aktif; Keterampilan Berbicara; Gaya Berbicara
1. Berbicara dengan Efektif
a. Sampai saat ini, masih banyak orang yang beranggapan bahwa
kemampuan seseorang berbicara untuk menyampaikan ide dan gagasannya
atau mempengaruhi orang lain lewat pembicaraan adalah merupakan
anugerah Tuhan yang sifatnya individual.
b. Meskipun anggapan tersebut sekilas tampak benar, namun fakta
menunjukkan bahwa berbicara merupakan sebuah keterampilan yang
dapat dipelajari dan dilatih. Masalahnya adalah bagaimana memilih latihan
yang tepat agar kita mampu berbicara secara efektif.
c. Berikut adalah teknik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan
efektivitas berbicara:
d. Tarik nafas dalam-dalam sebelum memulai berbicara
e. Atur volume suara sehingga mampu didengar oleh orang yang
duduk/berdiri paling jauh dari kita
f. Gunakan kata-kata sehari-hari, yang dikenal oleh pendengar. Orang akan
tertarik pada pembicaraan yang menggunakan kata-kata yang akrab di
telinganya daripada kata-kata yang tidak dipahaminya
g. Layangkan pandangan untuk menemukan pendengar yang paling berminat
dan bersimpati terhadap pembicaraan kita
2. Mendengarkan dengan Aktif
Mendengarkan adalah aktivitas yang lebih sulit daripada berbicara.
Mendengarkan merupakan aktivitas aktif dari seseorang dalam kehidupan
berkomunikasi, sebab seseorang yang mendengarkan harus mengerahkan
segala daya pikir dan konsentrasinya. Apalagi untuk dapat mendengarkan
secara efektif, sangat memerlukan konsentrasi indera pendengaran serta
fikiran untuk membuat interpretasi akan suatu pesan atau berita yang
diterima. Jadi dalam mendengarkan secara efektif ada perpaduan antara
indera pendengaran dan fikiran.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mendengarkan
mempunyai dua arti, yaitu:
a. Mendengarkan dalam arti sempit
Mendengarkan adalah usaha untuk memperoleh pengertian
terhadap suatu berita atau pesan dengan mempergunakan
indera pendengar, terbatas pada penerimaan pesan secara
terbatas
b. Mendengarkan dalam arti yang lebih luas
Mendengarkan adalah usaha untuk memperoleh pengertian
dengan menggunakan indera pendengaran atau kemampuan
fikiran untuk mengadakan interpretasi terhadap pesan atau
berita yang diterima, baik secara lisan maupun tertulis

Dengan demikian mendengar dalam arti sempit adalah terbatas pada
komunikasi lisan, sedangkan mendengar dalam arti yang lebih luas dapat
terjadi untuk setiap bentuk komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis.
Ing. Wursanto selanjutnya mengatakan dalam bukunya Etika Komunikasi
Kantor bahwa ada dua cara mendengarkan yang efektif, yaitu:
a. Cara mendengarkan dengan sikap kurang perhatian atau disebut
cara mendengarkan secara marginal, atau mendengarkan dengan
sikap masa bodoh. Misalnya, mendengarkan sambil menulis,
mencari sesuatu, atau sambil mendengarkan berbicara juga dengan
orang lain, atau seakan-akan mendengarkan tapi sebenarnya
memikirkan hal lain dan tidak berminat mendengarkan.
b. Cara mendengarkan dengan sikap sungguh-sungguh atau empati.
Cara ini terdiri atas dua jenis:
i.
Mendengarkan dengan evaluatif
Selain mendengar, si pendengar juga melakukan evaluasi
terhadap kata-kata yang diucapkan komunikator. Hasil
evaluasi selanjutnya dituangkan bermacam bentuk,
misalnya menerima, menolak, atau menyanggah.
ii.
Mendengarkan secara proyektif
Si pendengar harus mampu memproyeksikan dirinya ke
dalam alam fikiran komunikator agar mampu untuk betulbetul memahami apa yang hendak disampaikan oleh
komunikator.
Agus M. Hardjana, memberikan beberapa petunjuk agar kita dapat mendengarkan
secara efektif, yaitu:
a. Being motivated (memiliki motivasi)
Memiliki dorongan dari dalam diri untuk mau mendengarkan dan
berusaha mau mendengarkan dengan baik
b.Making eye-contact (lakukan kontak mata)
Mengadakan kontak mata akan membantu kita memusatkan
perhatian, mengurangi kemungkinan terganggu oleh hal yang ada
di sekitar, dan mendorong pembicara untuk meneruskan
percakapan.
c. Showing interest (tunjukkan minat)
Menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang dikatakan orang,
perasaan-perasaan yang menyertainya dan kebutuhan-kebutuhan
yang terkandung dalam pembicaraan, yang diungkapkan dalam
bahasa non verbal, yaitu raut wajah, gerak mata, gerak-gerik,
kecondongan tubuh, dan jarak tempat duduk.
d.distracting actions (hindari tindakan-tindakan yang mengganggu)
bentuk tindakan yang mengganggu antara lain, setiap kali melihat
jam, memain-mainkan benda seperti pensil atau kertas. Tindakantindakan seperti ini membuat pembicara merasa bahwa kita bosan
atau tidak tertarik pada isi pembicaraannya atau kurang menaruh
perhatian pada apa yang disampaikannya.

e. Interupting (tidak memotong pembicaraan)
Hendaknya tidak menyela saat pihak lain sedang berbicara, tunggu
hingga yang bersangkutan menyelesaikan pembicaraannya.
f. Being natural (bersikap wajar)
Bersikap wajar berarti tidak berlebihan dalam usaha mau dan
berminat untuk mendengar dengan melebih-lebihkan bahasa tubuh.
Sikap berlebihan dapat mengurangi rasa percaya orang yang
berbicara terhadap ketulusan pendengar untuk mendengarkan.
3. Keterampilan Berbicara
Keterampilan verbal dalam berbicara lisan merupakan kemampuan
mengekspresikan bahan pembicaraan ke dalam bahasa kata-kata yang dimengerti
orang banyak serta mudah dicerna.
Tidak ada aturan yang mengikat atau standar dalam berbicara, baik menyangkut
panjang kalimat maupun rincian uraian yang akan disampaikan. Semua tergantung
pada unsur tingkat pengalaman, panjang pembicaraan, materi pembicaraan, serta
waktu yang tersedia.
Dalam berbicara hindarilah penggunaan istilah atau jargon yang besar
kemungkinannya tidak dimengerti oleh lawan bicara dan sangat disarankan untk
menggunakan kalimat- kalimat yang pendek, sederhana, dan langsung pada
sasaran.
Berikut etiket yang hendaknya diperhatikan dalam berbicara:
a. Jangan berbicara terlalu banyak tentang diri kita sendiri
b.Jangan memonopoli pembicaraan
c. Gunakan bahasa yang sopan dan efektif
d.Dengarkan ketika teman sedang berbicara
e. Perhatikan situasi dan keadaan rekan bicara, serta taktis dalam berbicara
f. Tidak bersikap kaku dan dogmatis, karena akan memberi kesan keras kepala
dan menggurui
Berikut adalah sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan
efektivitas penampilan berbicara verbal:
a. Percaya diri
Sebelum menyampaikan sesuatu kita harus percaya bahwa kita
bisa menyampaikannya dengan baik
b.Ucapkan kata-kata secara jelas dan perlahan
Berikan tekanan untuk hal-hal yang dianggap penting
c. Bicaralah secara wajar
Paling tidak seperti biasanya berbicara, jangan terkesan seperti
penyair.
d.Atur irama dan tekanan suara, jangan monoton
Gunakan tekanan dan irama tertentu untuk menampilkan poin-poin
tertentu
e. Menarik nafas dalam-dalam
Tariklah nafas dua sampai tiga kali untuk mengurangi ketegangan.
f. Hindari sindrom EM, AH, ANU, APA.
g. Membaca paragraf yang dianggap penting dari teks

Jangan merasa malu melakukan hal ini, karena pendengar akan
berfikir bahwa kita hanya menekankan poin pembicaaan tertentu
agar lebih lengkap
h.Siapkan air minum
Siapkan air minum untuk mengurangi stress yang dirasakan serta
memberikan sedikit waktu/jeda untuk berfikir
4. Gaya Berbicara
a. Gaya Berbicara adalah cara berbicara yang dapat menimbulkan daya tarik
para pendengar. Adapun jenisnya adalah:
b. Gaya berbicara dengan menghubungkan suara dengan kata-kata (Gaya
Bahasa)
i. Gaya bahasa aksidenton
ii. Pembicara berupaya agar penerima pesan memperhatikan seluruh
kalimat yang diucapkan, bukan pada bagian-bagian dari kalimat
iii. Gaya bahasa polisidenton
iv. Pembicara berusaha agar penerima pesan mengarahkan
perhatiannya pada kalimat demi kalimat
v. Gaya bahasa klimaks
vi. Pembicara berusaha agar pendengar tertarik akanp pembicaraannya
dan memperoleh perbandingan yang mendalam
vii. Gaya bahasa anti klimaks
viii. Pembicara berusaha agar pendengar tertarik pada akhir
pembicaraannya
ix. Gaya bahasa hiperbola
x. Pembicara berusaha menarik perhatian pendengar dengan
menggunakan bahasa yang “meyangkatkan”
c. Gaya berbicara dengan gerak air muka (Mimik)
Pembicara menyampaikan pesannya dengan menggunakan mimik
wajah
d.Gaya berbicara dengan gerak anggota badan (Panto Mimik)
Pembicara menyampaikan pesannya dengan menggunakan gerakgerik bagian tubuhnya
e. Gaya berbicara dengan gerak-gerik (Panto Mimik dan Mimik)
Pembicara menyampaikan pesannya dengan menggunakan
gabungan mimik wajah dan gerak-gerik bagian tubuhnya
5. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi
Agar komunikasi efektif, perhatikanlah sejumlah hal sebagai berikut:
a. Komunikator
i. Gunakan bahasa yang tepat, menarik, serta dimengerti penerima
ii. Gunakan empati
iii. Pertajam persepsi dengan membayangkan bagaimana pesan akan
diterima, dibaca, ditafsir, dan ditanggapi oleh penerima
iv.
Kendalikan bentuk tanggapan dengan menggunakan kode atau
lambang yang tepat dan saluran yang sesuai
v.
Kembangkan kredibilitas diri
vi.
Pertahankan hubungan baik dengan penerima (komunikan)
b. Komunikan (Agus M. Hardjana, Komunikasi Intrapersonal da

Interpersonal )
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Tingkatkan kemampuan mendengarkan, hingga mampu mendengar
dengan empati
Waspada terhadap prasangka, bias, dan apriori, serta sikap tidak
terbuka dari komunikator
Kembangkan kecakapan bertanya
Kembangkan kecakapan menyampaikan umpan balik secara
konstruktif
Berfikir kreatif terhadap pesan yang diterima
Bersikap terbuka tetapi kritis

G. RANGKUMAN
1. Kata “komunikasi” dapat memiliki arti yang berbeda-beda sesuai konteksnya,

2.
3.
4.

5.

misalnya dapat berarti dipahami, hubungan atau saling berhubungan, saling
pengertian, dan pesan, selain itu komunikasi juga memiliki makna sebagai
sebuah proses sosial, sebuah peristiwa, sebagai ilmu, dan sebagai sebuah
keterampilan.
Komunikasi mempunyai dasar sebagai berikut: Niat, Minat, Pandangan, Lekat,
Libat
Berdasarkan jenisnya, komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal
dan komunikasi nonverbal.
Secara umum, macam komunikasi dapat dibedakan antara lain berdasarkan: cara
penyampainnya, bentuk kemasannya, pelaku komunikasi, pasangan komunikasi,
dan arah pesan.
Yang merupakan bagian dari unsur-unsur komunikasi adalah:
a) Pengirim Pesan/Komunikator
b) Pesan yang Hendak Dikomunikasikan
c) Penyandian Pesan (Encoding)
d) Saluran Komunikasi
e) Gangguan/Hambatan
f) Penerima Pesan/Komunikan
g) Pengartian (Decoding)
h) Umpan Balik (Feedback)

6. Terdapat dua jenis model proses komunikasi, yaitu Model Linear dan Model

Sirkuler
a) Model Linear mempunyai ciri sebuah proses yang hanya terdiri dari dua
garis lurus, dimana proses komunikasi berawal dari komunikator dan
berakhir pada komunikan. Pada model linear dikenal beberapa formula,
antara lain adalah Formula Lasswell.
b) Model Sirkuler ditandai dengan adanya unsure feedback, sehinga dengan
demikian, proses komunikasi tidak berawal dari satu titik dan berakhir pada
titik yang lain. Jadi proses komunikasi sirkuler ini berbalik satu lingkaran
penuh.
7. Dalam berkomunikasi sering terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh semua

8.
9.
10.

11.

pihak, baik dari pihak komunikator maupun dari pihak komunikan. Hal-hal yang
tidak dikehendaki biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman pesan yang
disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.
Kesalahpahaman merupakan hambatan dalam berkomunikasi karena
mengakibatkan pesan tidak sama dengan kesan.
Hambatan komunikasi bisa disebabkan oleh komunikator, media yang
digunakan dalam berkomunikasi, dan dari komunikan
Komunikasi efektif adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada
komunikan melalui media tertentu dan pesannya sesuai apa yang dimaksudkan
oleh komunikator. Oleh karenanya perlu diperhatikan sejumlah prinsip
komunikasi efektif.
Di dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi, komunikator harus
menggunakan bahasa yang tepat, empati, mempertajam persepsi, bersedia

menerima umpan balik, dan mempertahankan hubungan baik dengan penerima.
Sebagai penerima pesan, harus memperhatikan kemampuan mendengarkan,
kemampuan bertanya/menyampaikan umpan balik, berfikir kreatif, dan bersikap
terbuka
.

H. LATIHAN
1) “Pengumuman itu sudah dikomunikasikan kepada setiap pegawai”. Kata
“komunikasi” dalam kalimat tersebut memiliki makna terdekat dengan:
A. disampaikan
B. pesan
C. proses
D. dimengerti
2) Pengertian komunikasi secara harfiah adalah:
A. bersama
B. pembicaraan
C. pergaulan
D. persekutuan
3) Tujuan berkomunikasi adalah
A. mengeluarkan ide
B. menyampaikan berita
C. mempengaruhi orang lain
D. memberitahukan berita
4) Salah satu macam komunikasi dari segi cara penyampaiannya adalah:
A. Verbal
B. Satu arah
C. Tidak langsung
D. Formal
5) Salah satu macam komunikasi dari sifatnya adalah:
A. Verbal
B. Satu arah
C. Formal
D. Informal
6) Salah satu cara mendengarkan secara efektif menurut Agus M. Hardjana adalah:
A. Menunjukkan minat
B. Mendengarkan secara evaluatif
C. Mendengarkan secara proyektif
D. Menarik nafas dalam-dalam
7) Salah satu cara mendengarkan secara efektif menurut Agus M. Hardjana adalah:
A. Mendengarkan secara evaluatif
B. Mendengarkan secara proyektif
C. Percaya diri
D. Mengadakan kontak mata
8) Sebagai komunikan kita harus senantiasa mengembangkan
A. Kemampuan bertanya
B. Kredibilitas diri
C. Menggunakan bahasa
D. Rasa empati
9) Teknik berbicara verbal antara lain
a. Pesan
b. Penggunaan kata-kata yang tepat
c. Percaya diri
d. Penggunaan bahasa yang jelas

MODUL
V

MOTIVASI DAN TEAM BUILDING

Modul 5 ini akan membahas tentang motivasi (teori teori motivasi kerja) dan
bagaimana membangun sebuah tim yang efektif. Seperti kita ketahui bahwa
dalam organisasi diperlukan kerjasama yang baik, dibutuhkan tim yang kompak
untuk menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan.
Oleh karena itu dalam modul 5 ini dibagi 2 bagian yaitu membahas tentang
motivasi kerja, sehingga mashasiswa setelah membaca bagian pertama dari
modul ini, diharapkan akan memahami bahwa motivasi kerja tiap orang berbedabeda sehingga mahasiswa mudah untuk menyesuaikan diri dalam pekerjaan
nantinya.
Pada bagian kedua akan disuguhkan tentang bagaimana membangun tim kerja
yang efektif, apa kendala yang dihadapi.

A. TEORI TEORI MOTIVASI
Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau
mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau
keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata
lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang
mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh
kesuksesan dalam kehidupan..
Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi yang bersifat
intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang
termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut
bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan
seorang melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala
elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor
utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.
Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan untuk
memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan manusia akan
dapat menjadi seperti apa. Landy dan Becker membuat pengelompokan pendekatan
teori motivasi ini menjadi 5 kategori yaitu teori kebutuhan,teori penguatan,teori
keadilan,teori harapan,teori penetapan sasaran.
1. TEORI MOTIVASI ABRAHAM MASLOW (1943-1970)
Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia
memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk
piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan
itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan
biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan
penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling
tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya
menjadi penentu tindakan yang penting.
a) Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
b) Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
c) Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain,
diterima, memiliki)
d) Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan
dukungan serta pengakuan)
e) Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan
menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan;
kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari
potensinya)

Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan
mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi
kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni
minat estetika dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan
mudah. Karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat
yang anggotanya masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa
aman.
2. TEORI MOTIVASI HERZBERG (1966)
Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk
berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu
disebutnya faktorhigiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik).
Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk
didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan
sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang
untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement,
pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik).
3. TEORI MOTIVASI DOUGLAS McGREGOR
Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) dan teori y (positif),
Menurut teori x empat pengandaian yag dipegang manajer
a) karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja
b) karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau diancam dengan
hukuman untuk mencapai tujuan.
c) Karyawan akan menghindari tanggung jawab.
d) Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua factor yang dikaitkan
dengan kerja.
Kontras dengan pandangan negative ini mengenai kodrat manusia ada empat teori Y
:
a) karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan
bermain.
b) Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit
pada sasaran.
c) Rata rata orang akan menerima tanggung jawab.
d) Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif.
4. TEORI MOTIVASI VROOM (1964)
Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation menjelaskan
mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat
melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut
Vroom, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:
a) Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas
b) Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam
melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome
tertentu).
c) Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan posistif, netral, atau
negatif.Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi
harapanMotivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang
diharapkan

5. Achievement TheoryTeori achievement Mc Clelland (1961),
yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1961), menyatakan bahwa ada tiga hal penting
yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu:
1. Need for achievement (kebutuhan akan prestasi)
2. Need for afiliation (kebutuhan akan hubungan sosial/hampir sama
dengan soscialneed-nya Maslow)
3. Need for Power (dorongan untuk mengatur)
6. Clayton Alderfer ERG
Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada
kebutuhan manusia akan keberadaan (exsistence), hubungan (relatedness), dan
pertumbuhan (growth). Teori ini sedikit berbeda dengan teori maslow. Disini Alfeder
mngemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat
dipenuhi maka manusia akan kembali pada gerakk yang fleksibel dari pemenuhan
kebutuhan dari waktu kewaktu dan dari situasi ke situasi.

B. Team Building
Apakah sama antara kelompok dengan tim? Kelompok belum tentu tim,
namun tim pasti merupakan suatu kelompok. Ini berarti bahwa kelompok
akan meraih keberhasilan jika menjadi satu kesatuan yang lebih produktif
yang disebut dengan tim.
Tim adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kebutuhan tertentu. Contoh
: tim basket, tim sepak bola, tim paskibraka dan sebagainya, jelas merupakan
sebuah kelompok yang secara spesifik memiliki tujuan tertentu. Lalu apa
perbedaan antara kelompok dengan tim ? Robert B. Maddux dalam bukunya
Team Building membedakan keduanya sebagai berikut
KELOMPOK
1. Anggota

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

menganggap pengelompokan mereka semata-mata untuk
kepentingan administratif. Individu bekerja secara mandiri, kadangkadang berbeda tujuan dengan individu yang lainnya.
Anggota cenderung memperhatikan dirinya sendiri karena tidak
dilibatkan dalam penetapan sasaran, terkadang pendekatannya hanya
sebagai tenaga bayaran.
Anggota diperintah untuk mengerjakan pekerjaan, bukan diminta
saran untuk mencapai sasaran terbaik.
Anggota tidak percaya pada motif rekan-rekan kerjanya karena tidak
memahami peran anggota lainnya, menyatakan pendapat atau
menyampaikan kritik dianggap sebagai upaya memecah belah.
Anggota kelompok sangat berhati-hati dalam menyampaikan
pendapatnya karena kurang saling toleransi.
Apabila menerima pelatihan yang memadai dalam penerapannya
sangat dibatasi oleh pimpinan.
Anggota berada dalam suatu konflik tanpa mengetahui sebab dan
cara pemecahan masalahnya
Anggota tidak didorong untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan
keputusan.

. TIM
1.

2.

Satu kelompok orang yang bersama-sama bertanggung
jawab atas sasaran-sasaran dan yang membutuhkan
kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut
(Woodcook, 1989)
Sebuah tim adalah satu kumpulan hubungan antar
manusia terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu

(Johnson and Johnson,s, 1991)
The essence of a group is not the similarity or dissimilarity of its members
but their interdependence (Kurt Lewin).
Suatu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk
berbuat dengan kesatuannya, dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi (H.
Smith).
3.

C. TIM YANG EFEKTIF
1.
Anggota menyadari ketergantungan di antara mereka dan memahami
bahwa sasaran pribadi maupun tim paling baik dicapai dengan cara
saling mendukung, waktu akan sangat efektif karena masing-masing
sangat memahami dan tidak mencari keuntungan di atas anggota tim
yang lain.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Anggota tim ikut merasa memiliki pekerjaan dan organisasinya karena
mereka memiliki komitmen terhadap sasaran yang akan dicapai.
Anggota memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi.
Anggota bekerja dalam suasana saling percaya dan didorong untuk
mengungkapkan ide, pendapat, ketidaksetujuan serta mencetuskan
perasaan secara terbuka, pertanyaan yang muncul akan disambut
dengan baik.
Anggota menjalankan komunikasi dengan tulus, mereka saling
memahami sudut pandang masing-masing.
Para anggota didorong untuk menambah keterampilan dan
menerapkannya dalam tim, mereka menerima dukungan penuh dari
tim.
Mereka menyadari bahwa konflik dalam tim merupakan hal yang
wajar, karena dengan konflik merupakan kesempatan untuk
mengembangkan ide dan kreatifitas, apabila terjadi suatu konflik akan
diselesaikan secara konstruktif.
Anggota berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang
mempengaruhi tim, meskipun mereka menyadari bahwa keputusan
tetap di tangan pemimpin apabila tim menemui jalan buntu, tujuannya
adalah memperoleh hasil yang positif

D. CIRI-CIRI TIM EFEKTIF
Dalam buku Achieving Goals Through Team Work, dikemukakan bahwa
ciri-ciri tim yang efektif adalah :
1. Tim merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama dengan tujuan
tertentu, demi mencapai sasaran-sasaran yang jelas dengan diketahui oleh
semua anggota tim dalam suasana saling mempercayai dan penuh percaya
diri serta mengutamakan unjuk kerja.
2. Anggota kelompok bersedia menerima berbagai perbedaan dan
sumbangan pemikiran serta masing-masing individu memiliki peran yang
berbeda-beda
3. Pemecahan masalah dilaksanakan secara positif tanpa melibatkan
kebencian individu
4. Para anggota dan pimpinan tim bersedia berbagi ilmu, pengetahuan,
informasi dan keterampilan agar seluruh tim memiliki kemampuan yang
sama, sehingga tidak terjadi penonjolan pribadi
5. Apabila terjadi perbedaan pendapat mereka akan duduk bersama dan
memecahkan permasalahan yang ada dengan kepala dingin dan terbuka
6. Pembagian dan pendelegasian tanggung jawab dengan orang-orang yang
bekerja secara mandiri tetapi tetap dalam kerangka kerjasama
7. Berbagai saran untuk memperbaiki kinerja organisasi diterima dengan
baik walaupun berasal dari anggota tim yang lain
8. Seluruh anggota tim tidak ragu-ragu mengambil inisiatif dan tindakan
yang diperlukan, tanpa merasa cemas akan suara yang berbeda pendapat
E. MEMBANGUN KEBANGGAAN TIM
Tim yang dinamis akan senantiasa mempertahankan prestasinya secara
maksimal. Oleh karena itu
mempertahankan
kinerja
tim sangat
diharapkan. Ini berarti
bahwa
perlu
ada
suatu usaha untuk
memotivasi tim secara
efektif agar mampu membangun kebanggan tim.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tim agar anggota
tim
mampu membangun kebanggaannya antara lain :
1.
Memotivasi Anggota Tim Untuk Komitmen
Dalam memotivasi ini terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi orang tersebut termotivasi dengan baik. Tanpa
mengetahui hal ini proyek besarpun belum tentu merupakan faktor
stimulus, dikarenakan setiap individu memiliki motif yang berbedabeda.
2.
Memotivasi Anggota Tim Yang Tidak Termotivasi
Tidak setiap anggota tim memiliki motivasi yang sama, ada anggota
yang produktif ada pula yang enggan berpartisipasi secara aktif. Untuk
itu diperlukan beberapa strategi yang jitu, antara lain ; mendapatkan
nasihat dari mereka, menjadikan mereka guru, melibatkan mereka
dalam presentasi, dan mendelegasikan mereka kepada proyek bintang.
3.
Kunci utama lainnya adalah adanya komunikasi yang efektif,
mendengarkan secara aktif, mampu memotivasi anggota tim serta
menyelesaikan konflik secara efektif.
F. RESPON TERHADAP KONFLIK
1. Kata konflik menimbulkan konotasi yang
tidak mengenakkan, reaksi kita pada
umunmya adalah negatif. Konflik sering
didihubungkan dengan kekerasan, krisis,
perkelahian, perang, kalah, menang,
kehilangan kendali dan lain sebagainya.
2.

Konflik selalu melibatkan 2 (dua) orang atau lebih (perorangan /
kelompok) yang terjadi apabila salah satu pihak merasa
kepentingannya dihalang- halangi atau akan dihalang-halangi (Modul
Leadership Laboratory, LAN). Dalam How To Manage Conflict
karya Hanmer & Hogan, mengatakan bahwa konflik adalah segala
macam bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi, baik antar
individu, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok yang
bersifat antagonis.
3. Konflik terkait dengan persepsi pihak yang bersangkutan, yang
merasa kepentingannya dihalang-halangi atau akan dihalang-halangi,
terlepas dari atau tidak ada halangan tersebut. Jika konflik ini
dibiarkan maka akan menghancurkan kemajuan tim, namun juga
dapat mengarahkan pada pengambilan keputusan yang mantap bila
dikelola dengan baik. Hasil dari suatu konflik tergantung pada
bagaimana pengelolaannya, sehingga perlu mengenali konflik secara
dini.
Isyarat adanya konflik antara lain :
1. Anggota kelompok memberikan komentar dan saran dengan penuh
emosi
2. Anggota tim menyerang gagasan orang lain sebelum gagasan
tersebut diselesaikan
3. Anggota tim saling menuduh bahwa mereka tidak memahami
masalah yang sebenarnya
4. Anggota tim selalu beroperasi dan menolak untuk berkompromi

5.

Anggota tim saling menyerang secara langsung pada pribadinya

Konflik akan bertambah merebak apabila :
1. Tindakan Bermusuhan
a. Anggota tim memasuki permainan menang kalah
b. Lebih
mengutamakan kemenangan pribadi dari pada
memecahkan masalah
2. Memegang Posisi dengan Kuat
Anggota tim tidak melihat perlunya mencapai tujuan yang
menguntungkan, mereka memegang teguh posisinya, mempersempit
komunikasi dan membatasi keterlibatannya satu sama lain
3. Keterlibatan Emosional
Anggota tim mempertahankan posisinya secara emosional.
Cara merespon konflik :
1. Konfrontasi agresif
2. Melakukan manufer negatif
3. Penundaan terus menerus
4. Bertempur secara pasif
Ada pula anggota tim merespon dari segi positif. Apabila hal ini
yang terjadi maka pemecahan konflik mengarah ke hal yang positif, radar
untuk respon tersebut adalah mengarahkan energi secara sehat dan
langsung untuk memecahkan masalah atau tidak ada reaksi secara
emosional, melakukan upaya yang menanggapinya dengan cara rasional.
Respon yang tepat ini akan memperkuat tim kerja dan melancarkan jalan
untuk mengatasi konflik.
Menurut Bolton dalam bukunya Manajemen Konflik, sumber-sumber
konflik antara lain :
1. Menghalangi pencapaian sasaran perorangan
2. Kehilangan status
3. Kehilangan otonomi atau kekuasaan
4. Kehilangan sumber-sumber
5. Merasa diperlukan tidak adil
6. Mengancam nilai dan norma
7. Perbedaan persepsi dan lain sebagainya.
G. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK
1. Mengakui Adanya Konflik
Langkah ini merupakan langkah awal untuk penyelesaian
konflik, tanpa diakui adanya konflik maka masalah tidak akan
terpecahkan. Tim yang dinamis akan membahas konflik secara
dini sehingga tidak merupakan penghalang bagi keberhasilan
suatu tim yang dinamis, kearifan dari semua pihak sangat
diperlukan.
2. Mengidentifikasi Konflik Secara Sebenarnya
Langkah ini dalam kegiatan penelitian sering disebut dengan
identifikasi masalah. Kegiatan ini sangat diperlukan dan
memerlukan keahlian khusus. Konflik dapat muncul dari akar

3.

4.

5.

6.

masalah, tetapi juga karena masalah emosi, perlu memilah
antara masalah inti dengan emosi. Masalah inti adalah masalah
yang mendasari suatu konflik, misalkan ketidaksepakatan
adanya tugas, sedangkan isu emosional merupakan masalah
yang akan memperumit masalah tersebut, sehingga apabila
terjadi hal yang demikian disarankan agar masalah inti
diselesaikan terlebih dahulu.
Dengar Semua Pendapat
Lakukan kegiatan sumbang saran dengan melibatkan meraka
yang terlibat konflik guna mengungkapkan pendapatnya,
hindarilah pendapat benar dan salah. Bahas juga mengenai
dampak konflik terhadap tim serta kinerja tim. Fokus
pembicaraan pada fakta dan perilaku bukan pada perasaan atau
unsur pribadi. Hindari mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi
temukan mana yang terbaik jika dipandang dari sisi positif.
Bersama Mencari Cara Penyelesaian Konflik
Dalam kegiatan ini diskusi terbuka sangat diharapkan karena
dengan diskusi terbuka bisa memperluas informasi dan
alternatif serta bisa mengarahkan pada rasa percaya dan
hubungan yang sehat diantara yang terlibat. Dalam tim yang
efektif tidak seluruh anggota kelompok menyukai satu sama
lain, tetapi yang utama adalah mampu bekerjasama secara
efektif.
Mendapatkan Kesepakatan Dan Tanggung Jawab Untuk Menemukan
Solusi
Memaksakan kesepakatan akan berakibat fatal, oleh karena itu
doronglah anggota tim untuk bekerjasama memecahkan
masalah secara terbuka dan kekeluargaan. Berusaha seluruh
anggota tim menyenangi solusi yang dihasilkan. Salah satu cara
yang disarankan agar orang lain mau menerima saran yang
diajukan adalah memosisikan dirinya pada peran orang lain,
masing-masing anggota tim mempresentasikan pandangan orang
lain. Menjadwal Sesi tindak Lanjut Untuk Mengkaji Solusi.
Menjadwal Sesi tindak Lanjut Untuk Mengkaji Solusi
Pemberian tanggungjawab untuk melaksanakan komitmen sangat
dihargai oleh anggota tim. Mengkaji resolusi sangat diperlukan
untuk mengetahui tingkat keefektifan resolusi yang telah diberikan.

H. GAYA RESPON KONFLIK
1. Menghindar
Ciri Perilaku
a. Tidak mau berkonfrontasi
b. Mengabaikan atau melewatkan pokok permasalahan
Menyangkal bahwa hal tersebut merupakan masalah Alasan
Penyesuaian
a. Perbedaan yang ada terlalu kecil atau terlalu besar untuk
diselesaikan
b. Usaha penyelesaian mungkin mengakibatkan rusaknya hubungan
atau menciptakan masalah yang lebih kompleks
2. Mengakomodasi

Ciri Perilaku
a. Bersikap menyetujui
b. Tidak agresif, kooperatif bahkan dengan mengorbankan
keinginan pribadi
Alasan Penyesuaian
Tidak sepadan resiko yang merusak hubungan dan
menimbulkan ketidakselarasan secara keseluruhan
3. Menang/Kalah
Ciri Perilaku
a) Konfrontatif, menuntut dan agresif
b) Harus menang dengan cara apapun Alasan Penyesuaian
a) Yang kuat menang, harus membuktikan superioritas
b) Paling benar secara etis dan profesi
4. Kompromi
Ciri Perilaku
a. Mementingkan pencapaian sasaran utama semua pihak
b. Memelihara hubungan baik
c. Agresif namun kooperatif Alasan Penyesuaian
a. Tidak ada ide perorangan yang sempurna
b. Seharusnya ada lebih dari satu cara yang baik dalam melakukan
sesuatu
c. Harus berkorban untuk dapat menerima
5. Penyelesaian Masalah
Ciri Perilaku
a. Kebutuhan kedua belah pihak adalah sah dan penting
b. Penghargaan yang tinggi terhadap sikap saling mendukung
c. Tegas dan kooperatif Alasan Penyesuaian
a. Ketika pihak-pihak yang terlibat mau membicarakan secara
terbuka secara terbuka pokok permasalahan
b. Solusi saling menguntungkan dapat ditemukan tanpa satu
pihakpun dirugikan.
Konflik yang mengemuka tidak bisa dihindari karena :
1. Perbedaan kebutuhan, tujuan dan nilai-nilai
2. Perbedaan cara pandang terhadap motif, ujaran, tindakan, dan situasi
3. Perbedaan harapan terhadap hasil suka versus tidak suka
4. Enggan untuk bekerjasama dalam membahas permasalahan,
kolaborasi atau tanggungjawab.

I. RANGKUMAN
Apakah sama antara kelompok dengan tim? Kelompok belum tentu tim, namun
tim pasti merupakan suatu kelompok. Dalam Kelompok anggota menganggap
pengelompokan mereka semata-mata untuk kepentingan administratif. Individu
bekerja secara mandiri, kadang-kadang berbeda tujuan dengan individu yang
lainnya. Sedangkan tim adalah Satu kelompok orang yang bersama-sama
bertanggung jawab atas sasaran-sasaran dan yang membutuhkan kerja untuk
mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Tim dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi, yang dapat
memanfaatkan segala energi yang ada dalam tim tersebut untuk menghasilkan
sesuatu yang bernilai. Tim dinamis merupakan tim yang penuh dengan rasa
percaya diri, yang anggotanya menyadari kekuatan dan kelemahannya untuk
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Tahapan-tahapan dalam membangun tim yang dinamis akan berjalan dengan
seksama apabila para anggota tim mampu membangun rasa kebersamaan secara
efektif. Untuk membangun kebersamaan dalam tim maka setiap anggota
kelompok harus mampu untuk menerima keragaman anggota tim. Tim akan
efektif apabila dibangun berdasarkan kebersamaan, tidak memandang pangkat,
suku dan golongan, menunjukkan rasa saling percaya, saling menghargai dan
dilandasi oleh keterbukaan. Oleh karena itu tim harus memiliki karakteristik yang
berorientasi pada opini, berorientasi pada persamaan serta pada tujuan.
Konflik selalu melibatkan 2 (dua) orang atau lebih (perorangan / kelompok) yang
terjadi apabila salah satu pihak merasa kepentingannya dihalang-halangi atau
akan dihalang-halangi
Isyarat adanya konflik antara lain : anggota kelompok memberikan komentar dan
saran dengan penuh emosi, anggota tim menyerang gagasan orang lain sebelum
gagasan tersebut diselesaikan, anggota tim saling menuduh bahwa mereka tidak
memahami masalah yang sebenarnya, anggota tim selalu beroperasi dan menolak
untuk berkompromi, anggota tim saling menyerang secara langsung pada
pribadinya.
Cara merespon konflik: konfrontasi agresif, melakukan manufer negative,
penundaan terus menerus, bertempur secara pasif. Adapun langkah-langkah
menyelesaikan konflik adalah : mengakui adanya konflik, mengidentifikasi
konflik secara sebenarnya, dengar semua pendapat, bersama mencari cara
penyelesaian konflik, mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk
menemukan solusi, menjadwal sesi tindak lanjut untuk mengkaji solusi.

J. SOAL LATIHAN
1. Sebut dan Jelaskan teori motivasi dari A. Maslow
2. Apa yang membedakan kelompok (group) dan tim (team) ?
3. Sebutkan cirri-ciri tim yang efektif ?
4. Sebutkan criteria tim yang efektif ?
5. Apa saja manfaat dalam membangun tim yang efektif!
6. Dalam membangun tim yang dinamis membutuhkan perencanaan yang
strategis, pelaksanaan dan sistematis serta kinerja yang optimal, dengan
beberapa tahapan, sebutkan tahapan-tahapan tersebut !
7. Sebutkan gaya tanggapan terhadap konflik !

MODUL
VI

K

ORUPSI

Pada modul ini akan dibahas tentang korupsi yang merupakan tindakan yang
harus dihindarkan. Modul 6 ini diawali dengan pembahasan definisi dan konsep
dari korupsi, kemudian, sejarh tentang penanganan korupsi di berbagai era, dari
orde lama sampai reformasi sekarng ini. Modul ini juga akan menampilkan
tentang Peraturan-peraturan tentang tindak pidan korupsi seperti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi jo UU No 3 Th 2010 tentang perubahannya. Mahasiswa dengan
membaca modul 6 ini diharapkan mampu bertindak sesuai dengan hati nurani
dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga terhindar dari praktik-praktik
korupsi.

A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi
Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan
mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Korupsi
berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk,
rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency
International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan
publik yang dipercayakan kepada mereka.
Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah,
khiyânat, fasâd, ghulû l, suht, bâthil.2 Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata
korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: risywah, ihtilâs, dan fasâd.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti:
buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat
disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna
kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang
mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat
dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan
umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau
pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang
kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk
kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.
Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang
justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi
pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian
sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna
kepentingan pribadi.
Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan.
Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa
berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik,
sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam
kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah
secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh
Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral
corruption).

Menurut Blak’s Law Dictionary :
Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian
korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum
yang paling popular di Amerika Serikat: An act done with an intent
to give some advantage inconsistent with official duty and the rights
of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully
and wrongfully uses his station or character to procure some benefit
for himself or for another person, contrary to duty and the rights of
others.
(suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan
suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan
hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau
kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan
dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).

Sedeangkan Transparency International:
Corruption involves behavior on the part of officials in the public
sector, whether politicians or civil servants, in which they
improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them,
by the misuse of the public power entrusted them.
(korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik,
apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak
benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau
pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan
kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka)
Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste
dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:
1. Discretionery corupption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya
kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah,
bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan
pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar
lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo
adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
2. Illegal corupption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan
bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.Contoh: di
dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis
tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya
mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak
dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa
mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh
inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk
bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan
tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak
sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang
berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada
kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
3. Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk
memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan
kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang
mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara
terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender
peserta harus bersedia memberikan uang ”sogok” atau ”semir” dalam jumlah
tertentu.
4. Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang
dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.Contoh: Kasus skandal
watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu
memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada
undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung
pemenangan pemilihan umum
Lalu apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi?
Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar

hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum,
kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai. berikut :
a)
Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
b)
Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
c)
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi,
dan ada juga beberapa prilaku atau tindakan korupsi lainnya:
a)
Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
b)
penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
c)
ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
d)
menerima grativikasi.
Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk
memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun
golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana
orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun
departeman pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak
terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat
solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri
sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang
lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada
ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan
dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi
“TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000
(dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 ( satu milyar
rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak
pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaaan tertentu”
dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana
tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan
keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan
sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan
tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:
1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana
korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,
terdapat pada ketentua umum Undang-undang No.31 tahun1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana
tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang
berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku
kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam
perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah
ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31
tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam
ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana
korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.
C. Terjadinya Korupsi
Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:
1. Aspek Individu Pelaku korupsi
Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab- sebab dia melakukan
korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula
dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan.
Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain
sebagai berikut:
a)
Sifat Tamak Manusia
Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang
penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila
dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini,
berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh
seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan
korupsi, maka akan dilakukan juga.
b)

Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk
terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap
seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya,
teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.

c)

Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar
Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari
tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah
merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi
pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja,
waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas
ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.

d)

Kebutuhan Hidup Yang Mendesak
Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan
untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang
mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan
bentuk- bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk
berbuat korupsi.

e)

Gaya Hidup Konsumtif
Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang
untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang
mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang
konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin
tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk
melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.

f)

Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras
Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang
ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk
bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.

g)

Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar
Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama.
Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang
korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan
korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang
tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.

2. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk
sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi
korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya
korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.
Diantara penyebabnya adalah:
a. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar
Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh
yang sangat kuat kepada anggota- anggota organisasi tersebut
terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam
menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke
anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai
kultur di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian
dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin,
“amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak
baik bagi organisasi.
b. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai
Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran
yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan
sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai
tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang
tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah,
pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi
yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan
dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai
misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit
organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan

sumber daya (input factor), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran
yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai
(faktor out-put). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit
dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai
sasarannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi
yang kondusif untuk terjadi korupsi.
c. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih
banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang
pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui
bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja
lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk
melakukan korupsi.

d. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya
Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi
enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi
tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan
tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam
organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutupnutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara
sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.

3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada
a) Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata Kondusif Untuk

b)

c)

Terjadinya Korupsi
Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota
masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam
menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki
orang yang bersangkutan
Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh
Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri
Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi
perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah
negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa
apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti
hal itu juga merugikan masyarakat sendiri..
Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat
Dalam Setiap Praktik Korupsi
Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi
perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab
adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa
pada hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan
mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat
tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja.

Dari Litbang Harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi,
yaitu:

1. Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang
dengan cara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah.
2. Rendahnya moral
3. Penegakan hukum yang lemah
D. Jenis-jenis Korupsi
Tipologi korupsi terbagi tujuh jenis yang berlainan, yaitu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Korupsi transaktif (transactive corruption), menunjuk kepada adanya
kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi
keuntungan kedua belah pihak.
Korupsi yang memeras (extortive corruption), menunjuk adanya
pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah
kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal
yang dihargainya.
Korupsi investif (investive corruption), adalah pemberian barang atau
jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain
keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan
datang.
Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), adalah penunjukan yang
tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan
dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan
istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang
berlaku.
Korupsi defensive (defensive corruption), adalah korban korupsi
dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan
diri.
Korupsi otogenik (autogenic corruption), adalah korupsi yang dilakukan
oleh seseorang seorang diri.
Korupsi dukungan (supportive corruption), adalah korupsi yang
dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

E. Proses Terjadinya Perilaku Korupsi
1. Graft, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena
mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan
wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.
2. Bribery (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang
melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini
dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam
membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan
menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok.
3. Nepotism, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan
keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi
didasarkan atas pertimbangan “nepotis” dan “kekerabatan”.

F. Dampak dari Tindakan Korupsi
Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan
masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah
menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat
makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah
menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat
untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian,
dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan
ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada
masyarakat.
Dampak korupsi yang lain bisa berupa:
1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital.
.
G. RANGKUMAN
Tindakan Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri
sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah
merugikan bangsa dan negara.
Jenis-jenis korupsi:
1. Korupsi transaktif.
2. Korupsi yang memeras (extortive corruption),
3. Korupsi investif (investive corruption),
4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption),
5. Korupsi defensive (defensive corruption),
6. Korupsi otogenik (autogenic corruption),
7. Korupsi dukungan (supportive corruption).
Dampak korupsi yang lain bisa berupa:
1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital.
H. TUGAS DAN LATIHAN
1.
2.
3.
4.

Apa definisi korupsi dari Blak‟s Law Dictionary
Jelaskan proses terjadinya korupsi!
Apa dampak dari tindakan korupsi?
Baca UU 31 Tahun 1999 jo UU No 3 Th 2010, kemudian cari 30 bentuk
tindakan pidana korupsi!!
5. Menurut UU 31 Tahun 1999 jo UU No 3 Th 2010, apa yang dimaksud
dengan gratifikasi?
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