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ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 
 
 
 
 
 
 
Etika berkenaan dengan pendapat benar dan salah, atau berkenaan dengan kewajiban 
moral seseorang pada masyarakat. Etika ini meruapakan sistem ungkapan-ungkapan 
yang menyangkut perilaku, perbuatan dan sikap manusia terhadap peristiwa-peristiwa 
yang dianggap penting dalam hidupnya. Sedangkan tanggung jawab sosial berarti 
manajemen mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di dalam pembuatan 
keputusannya. Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan salah satu tugas yang 
harus dilakukan oleh para manajer perusahaan untuk tujuan jangka panjang. 

 

ETIKA BISNIS 

Chuck Williams (2001) menyatakan Etika adalah seperangkat prinsipprinsip moral atau 
nilai-nilai yang menegaskan benar dan salah bagi seseorang atau suatu kelompok. 
Kemudian Richard L Daft (2006) juga menyatakan bahwa Etika adalah kode yang 
berisi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur atau kelompok terkait dengan 
apa yang benar atau salah.  

Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip/aturan/norma yang harus diikuti 
apabila menjalankan bisnis (Jeff Madura, 2001). Praktek bisnis yang tidak etis dapat 
sangat berpengaruh pada nilai perusahaan. Sehingga akan menyebabkan turunnya nilai 
saham dan image perusahaan yang kurang baik. Jika hal tersebut terjadi, maka 
perusahaan akan mengalami kendala-kendala yang tidak kecil dalam menjalankan 
aktivitas perusahaannya di kemudian hari. 

 

TANGGUNG AJAWAB SOSIAL 

Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, baik kepada lingkungan internal 
maupun kepada lingkungan eksternalnya. Menurut Chuck Williams (2001) tanggung 
jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil 
keputusan, & melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. 
Kemudian Jeff Madura (2001) juga menyatakan bahwa tanggung jawab sosial yaitu 
suatu pengakuan perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. 
Istilah tanggung jawab sosial kadang-kadang dipergunakan untuk menggambarkan 
tanggung jawab perusahaan kepada komunitas dan lingkungannya. Namun demikian, 
dapat dipakai secara luas dengan mengikutkan tanggung jawab perusahaan terhadap 
pelanggan, karyawan, dan kreditor. Walaupun keputusan bisnis yang dibuat adalah 
untuk meningkatkan nilai, keputusan haruslah tidak merusak etika dan tanggung jawab 
sosial. 
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Tanggung jawab kepada Pelanggan 

Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya 
menyediakan barang atau jasa, tapi juga perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika 
(1) memproduksi dan (2) menjual produknya. Perilaku perusahaan dibentuk dengan 
etika bisnis, yang mewakili suatu rangkaian nilai moral. Perusahaan mempunyai 
tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dan menjual produk mereka 
tanpa menyesatkan pelanggan. Mereka memastikan tanggung jawab sosial kepada 
pelanggan dengan menciptakan kode etik, memonitor keluhan pelanggan, dan 
menanyakan kepada pelanggan masukan mengenai produk yang mereka beli akhir-
akhir ini. 

 

Tanggung Jawab kepada Karyawan 

Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada karyawannya. Tanggung jawab 
tersebut berupa pemberian rasa aman kepada para karyawan, perlakuan yang wajar dari 
karyawan lain, dan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan. 

Pemberian rasa aman kepada para karyawan akan melindungi adanya kecelakaan dan 
memperbaiki moral para karyawannya. Banyak perusahaan sekarang memberikan 
identifikasi keamanan tempat kerja sebagai salah satu tujuan utamanya. 

Banyak perusahaan telah tanggap terhadap bertambahnya keanekaragaman di antara 
karyawan dengan memberikan seminar diversitas, yang memberi penerangan kepada 
karyawan mengenai diversitas kebudayaan. Penerangan seperti itu dapat menolong 
karyawan menyadari bahwa pernyataan tertentu mungkin dapat menyinggung perasaan 
karyawan lain. 

Isu lain di tempat kerja adalah pelecehan seksual yang termasuk di dalamnya suatu 
komentar yang tidak diinginkan atau tindakan yang secara alami berbau seksual. 
Perusahaan cenderung mencegah pelecehan seksual dengan memberikan seminar 
mengenai hal tersebut. Seminar ini tidak hanya suatu tindakan tanggung jawab kepada 
para karyawan, tetapi juga dapat memperbaiki produktivitas perusahaan dengan 
menolong karyawan merasa kerasan dan nyaman. 

Selain hal tersebut di atas, dalam meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan 
yang layak, banyak perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang 
merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Seseorang atau departemen 
terntentu biasanya ditunjuk untuk menangani keluhan. Metode dalam menangani 
keluhan karyawan serupa dengan dalam menangani keluhan pelanggan. Dengan cara 
menyadari keluhan, perusahaan cenderung berusaha memecahkan dan memperbaiki 
prosedurnya untuk menghindari keluhan selanjutnya. 
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Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham 

Perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang saham dengan cara meyakinkan 
tanggung jawabnya, dengan memonitor setiap keputusan perusahaan dalam 
memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian juga menyediakan informasi kepada para 
investor mengenai pergerakan tingkat harga saham dan sumber daya apa saja yang 
dibutuhkan perusahaan melalui situs internet. Contohnya perusahaan Goodyear 
menggunakan internet untuk memberikan kepada para investor informasi rinci 
mengenai kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawabnya adalah dengan 
berusaha aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan jika para 
investor ini merasa perlu untuk melakukan hal tersebut berkaitan dengan saham-saham 
yang mereka miliki. Pemegang saham telah sangat aktif terlebih ketika mereka tidak 
puas dengan gaji para eksekutif perusahaan atau kebijakan lain. 

 

Tanggung Jawab kepada Kreditor 

Perusahaan bertanggung jawab memenuhi obligasi keuangan mereka kepada para 
kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi 
tanggung jawab mereka, mereka harus memberitahu para kreditor. Kadang-kadang 
kreditor bersedia memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran dan bahkan 
memeberi nasehat kepada perusahaan bagaimana harus memperbaiki kinerja keuangan 
perusahaan. Jika perusahaan tidak membayar utang kepada kreditor, mungkin akan 
dipaksa mengaku bangkrut. 

 

Tanggung Jawab kepada Lingkungan 

Proses produksi dan juga produk yang dihasilkan dapat berdampak pada perusakan 
lingkungan, baik berupa polusi udara, tanah maupun polusi air. 

Sebagai konsekuensinya, perusahaan dituntut untuk mengatasi polusi yang disebabkan 
oleh proses produksi dan produk yang mereka hasilkan. Perusahaan automobile dan 
baja telah mengurangi polusi udara dengan merevisi proses produksi mereka sehingga 
lebih sedikit CO2 beterbangan di udara terbuka. Sebagai contoh Ford Motor Company 
telah mengembangkan suatu janji lingkungan yang menyatakan bahwa itu 
didedikasikan untuk memberikan solusi lingkungan dan bermaksud mempertahankan 
lingkungan di hari depan. 

Tanah telah terpolusi dengan sampah beracun hasil beberapa proses produksi. Suatu 
bentuk polusi tanah adalah sampah yang solid, dimana tidak membusuk dari waktu ke 
waktu. Sebagai akibat dari sampah, tanah tidak hanya kelihatan tidak atraktif, tetapi 
juga tidak lagi berguna untuk keperluan lain seperti pertanian. 

Perusahaaan telah merevisi proses produksi dan pengepakan untuk mengurangi jumlah 
sampahnya. Mereka sekarang menyimpan sampah beracun dan mengirimkan ke tempat 
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pembuangan sampah beracun. Mereka juga mendaur ulang plastik dan membatasi 
pemakaian material yang akan menjadi sampah solid. Banyak perusahaan telah 
mempunyai program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan 
lingkungan. Misalnya Kodak mendaur ulang lebih dari setengah miliar pon material 
setiap tahun dan juga mendukung suatu program eduksi lingkungan World Wide Fund. 
IBM secara khusus mengeluarkan lebih dari $30 juta per tahun untuk memperkirakan 
dampak lingkungan. 

 

Tanggung Jawab kepada Komunitas 

Perusahaan juga bertanggung jawab kepada suatu basis komunitas yang telah 
dibangunnya. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan 
mensponsori event lokal atau memeberikan donasi kepada kelompok sosial lokal. 
Misalnya, IBM dan perusahaan lain telah memberikan donasi kepada universitas. Bank 
of America telah memberikan kredit kepada masyarakat sekitarnya yang 
berpenghasilan rendah dan kepada komunitas minoritas. 

 

Konflik dengan Memaksimalkan Tanggung Jawab Sosial 

Keputusan para manajer perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat 
konflik dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Biaya yang melibatkan tanggung 
jawab sosial akan dibebankan kepada pelanggan. Jadi, kecendrungan memaksimalkan 
tanggung jawab sosial terhadap komunitas akan mengurangi kemampuan perusahaan 
menyediakan produk dengan harga wajar kepada pelanggan. 

Banyak perusahaan menyokong organisasi sosial dan mempromosikan nutrisi, edukasi, 
membuat pameran seni, dan atletik amatir. Walaupun dukungan sosial ini memerlukan 
komitment keuangan, perusahaan dapat nilai tambah dari mendorong citra di mata 
konsumen di mana dia menjual produknya. Sebagai konsekuensi, masyarakat dan 
pemegang saham bisa mendapat keuntungan dari mendukung kegiatan sosial tersebut. 
Apabila suatu perusahaan dapat mengidentifikasi secara tepat suatu gerakan sosial yang 
ada hubungannya dengan bisnisnya, maka dapat secara bersamaan memberikan 
kontribusi kepada masyarakat dan memaksimalkan nilai perusahaan. Misalnya, suatu 
perusahaan sepatu dapat mensponsori lomba lari, atau perusahaan raket tennis 
mensponsori turnamen tennis. Perusahaan komputer biasanya menyumbangkan 
komputer ke sekolah-sekolah. Ini tidak hanya menunjukkan dukungan kepada 
komunitas, tetapi juga mempromosikan nama komputer kepada calon pelanggan 
potensial. 

Etika bisnis dapat meliputi scope institusi maupun pribadi. Etika bisnis institusional 
berhubungan dengan pihak luar, agak tidak mengenai seseorang & topik abstrak dari 
etika perusahaan sebagai institusi. Sebagai contoh adalah tanggung jawab sosial 
perusahaan, dari tingkat internasional, kita dapat berdebat secara deduktif berdebat 
kembali ke etika eksekutif individual yang memutuskan kebijakan perusahaan. 



 
Buku Ajar Pengantar Bisnis  
 

Sebaliknya etika bisnis perseorangan dimulai pada spektrum akhir yang berlawanan 
dari etika institusional, yaitu berhubungan dengan pembuat keputusan secara individu. 
Kita dapat berdebat secara induktif dimulai dari concrete, terutama tingkat atas ke 
moralitas yang umum dari kebijakan-kebijakan perusahaan.  

Etika bisnis perseorangan memiliki 2 asumsi. Pertama, perusahaan adalah sebuah 
kesatuan abstrak yang sah, dimana etika juga merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, 
katrakter moral & sistem nilai perusahaan mencerminkan etika perseorangan & skala 
nilai dari tanggung jawab eksekutif secara individu bagi kebijakan perusahaan. 

Ini adalah sebuah essay dari etika bisnis perseorangan. Tujuannya adalah untuk 
memberikan petunjuk moral praktis bagi individu untuk menuntun kehidupan mereka 
baik sebagai pembuat keputusan perusahaan & sebagai manusia. 

Pada tesis saya umumnya ada 2 keuntungan dari etika untuk seorang eksekutif. Pertama 
adalah yang berhubungan dengan karyawan; dengan menjadi pengaktualisasi diri yang 
patut, seorang eksekutif menunjukkan komitmennya menjadi yang utama. Secara serasi 
dia dapat mengatur karyawan-karyawannya sehingga mereka juga dapat menghidupkan 
potensi mereka dengan baik dan penuh. Dan itu akan meningkatkan produktivitas & 
produk atau mutu pelayanan. Kedua adlaah moralitas perseorangan : dikembangkan 
secara penuh, manajer yang mengaktualisasikan diri pada umumnya adalahseorang 
yang lebih bahagia daripada mereka yang pertumbuhan pribadinya terhambat. Secara 
singkat keuntungan dalam etika (ROIE) adalah sebuah investasi yang cerdik bagi 
perkembangan pribadi & perusahaan. 

Kita akan menyelesaikan susunan & membangun tesis essay dalam beberapa langkah. 
Pertama, kita akan memperlihatkan mengapa eksekutif-eksekutif memerlukan etika 
bisnis perseorangan terutama dengan keadaan dunia sekarang ini. Kemudian kita akan 
membatasi sifat etika bisnis. Setelah bahan-bahan pengenalan ini, makalah ini akan 
memberikan argumentasi untuk etika bisnis perseorangan dan eksekutif yang secara 
langsung meminta kepentingan mereka sendiri. Itu akan menghubungkan elemen-
elemen teori manajemen dengan etika. Dengan jalan istimewa itu akan menyambung 
teori motivasi karyawan dengan sebuah pertimbangan nilai-nilai, tipe-tipe karakter 
manajemen dan tipe-tipe moral serta gaya-gaya kepemimpinan manajemen dengan 
moralitas. Kemudian sebuah teknik praktek akan diterangkan yang akan membantu 
eksekutif-eksekutif mengatur kehidupan mereka lebih baik di bisnis & rasa etika. 
Akhirnya, tulisan ini akan meyimpulkan dengan menjelaskan moral-moral ideal yang 
utama yang akan memandu eksekutif di pekerjaan & perkembangan mereka sebagai 
manajer & sebagai manusia. ROIE dapat disingkat sebagai Return On Investment In 
Ethics dan Return On Investmen In Excellence. 

1. Kebutuhan akan etika bisnis pribadi: 2 kasus & 1 perumpamaan. Kuartal ketiga & 
keempat tahun 1982 meyaksikan 2 peristiwa spektakuler, kasus-kasus nyata untuk etika 
bisnis. Keduanya sangat menghebohkan. 

Selama bulan Agustus & September, Wall Street menyaksikan dengan penuh minat 
pengambilalihan pertemperun Bendix Corporation Martin Marietta. Itu dengan cepat 
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berkembang ke 4 cara pertandingan yang juga mencakup Allied Corporation & United 
Technologies. Pengambil alihan Pacman ini dimulai oleh William Agee, ketua & 
direktur Bendix. Pada tanggal 24 September 1982, edisi The Wall StreetJournal. 
direktur Bnedix menggambarkan dirinya sebagai “seseorang yang tidak 
membangunperusahaan yang akan menyumbang kepada ekonomi, tetapi yang 
bermanuver bagi kemuliaan pribadinya” Sesuai dengan reporter”ego pribadi- daripada 
pertimbangan bisnis atau keuangan- memainkan peranan yang ketat dalam pertarungan 
pengambil alihan”. 

Kemudian ada kasus dima John De lorean, pembentuk wunderkind General Motor & 
terakhir sebagai ketua & CEO dari De Lorean Motor Company. Pada Oktober 1982, 
dunia perusahaan dikejutkan oleh berita bahwa ia ditahan, dipenjarakan dan dikenakan 
tuduhan konspirasi kokain sebagai suatu usaha yang gagal dalam menyelamatkan 
perusahaan dari kebangkrutan. Time (1 November 1982) menginformasikan kita De 
Lorea menyatakan dirinya sebagai orang yang pergi ke gereja setiap hari, percaya pada 
10 Perintah Allah, dan bahkan melihat kesamaan antara dirinya dengan Yesus Kristrus. 
Pelanggaran oleh perbedaan antara apa yang dipercayainya dengan apa yang 
dilakukannya, wartawan merenungkan bahwa tidak ada yang pernah menyalahkan De 
Lorean dari kekurangan hubris. 

Pertempuran-pertempuran baru eksekutif ini mempunyai karakter pribadi yang berbeda. 
Daripa tujuan bisnis yang tradisional yaitu memperbesar marjin keuntungan. - a rather 
pale & impersonal quest oleh perbandingan -, kita sekarang dapat melihat ego yang 
diperluas dari CEO yang ambisius yang terkunci dalam kemuliaan pribadi. Kita 
kelihatannya mempunyai lingkaran penuh dalam etika bisnis dengan sebuah 
pembalasan Pada penelitian-penelitian terdahulu dari peranan etika dalam bisnis, 
disesali bahwa etika pribadi meliputi disiplin- dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, 
tidak mengenai seseorang. 

Dalam posisinya sekarang kita mempunyai baik etika maupun ekonomi ditakklukkan 
oleh hukum pribadi yang terlalu tinggi dari supermen perusahaan yang bangga dengan 
ego super. Para eksekutif ini kelihatannya mempuntai kesulitan mempertimbangkan diri 
mereka sendiri menjadi hanya sekadar makhluk hidup dibawah hukum baik etika 
maupun ekonomi. Mereka kelihatannya memikirkan bahwa mereka dibawah baik dan 
buruk dan dibawah keuntungan dan kerugian. 

Pada usia personalitas yang masih dini dalam etika bisnis, secara khusus sangat penting 
bagi seorang eksekutif yang penuh pemikiran untuk mendapatkan pandangan pribadi 
pada hubungan antara bisnis dan etika dalam kehidupannya sendiri. Sebuah cara yang 
baik dalam melakukan ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: 
Bisnis apakah yang dimiliki etika dalam bisnis? Bisnis apakah yag bisnis miliki dalam 
etika? Apakah ada keuntungan dalam etika bagi seorang eksekutif? dan apakah moral 
menolong seorang eksekutif menjadi seorang manajer yang lebih efektif ? 

Dalam uraian ringkas beberapa jawaban sementara untuk pertanyaan-pertanyaan ini, 
kita akan memusatkan perhatian pada relevansi pribadi langsung dari etika untuk 
eksekutif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami akan memperlihatkan bagaimana 
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kemanusiaan mereka dan folosofi hidup bersinar melalui hubungan mereka dengan 
yang lain. 

Untuk menetapkan sifat diskusi kita, berikut ini adalah sebuah perumpamaan oleh Peter 
Bamm, seorang penulis kontemporer Jerman dan fisikawan, berjudul Mengenang 
Rockefeller : 

Rockefeller sudah mati. Pada suatu saat dia diduga pernah berbicara tentang dirinya, 
bahwa meskipun dia raja minyak di dunia, dia tidak cukup memiliki lemak untuk 
menggabungkannya. Tanda dari orang terkaya di dunia sangat dalam dan besar. Itu 
menempatkan dirinya sejajar dengan Diogenes. 

Perbandingan ketiga untuk Rockefeller-Diogenes sampai sekarang merupakan tong. 
Keduanya memilih tong untuk pengalamannya di dunia ini. Yang satu diisi dengan 
minyak dan yang lain diisi oleh dirinya sendiri. Sekarang mereka juga diikat satu sama 
lain dalam harapan. 

Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih 
keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral. 
Praktik curang ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat 
dan negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di banyak 
perusahaan. 

Etika bisnis memang harus dihidupkan di perusahaan. Dalam kaitan ini, perusahaan 
yang bergerak di bidang konsultan mempunyai peran besar dalam pembentukan norma. 
Bagaimana perusahaan konsultan menegakkan etika bisnis?  

Kemal A. Stamboel, Managing Partner Kemal Stamboel & Partners yang berasosiasi 
dengan konsultan besar dunia Price Waterhouse Coopers (PWC) menjelaskan lika-liku 
bisnis konsultan dan upaya untuk menegakkan etika dan transparansi di perusahaan. 
Simak berbagai pandangannya: 

“Perusahaan konsultan internasional seperti PWC mempunyai standar yang bersifat 
global. Mereka yang berkonsultasi akan mendapatkan standar yang sama di berbagai 
negara. Perusahaan yang telah memiliki standar akan dikenal reputasinya, baik sebagai 
brand, isi pelayanan, kualitas orang, dan output orangorangnya. 

Pendekatan standar dengan kualifikasi, bukan “asal-asalan”. Perusahaan konsultan 
sangat menjunjung tinggi kualitas pemikiran. Keunggulan perusahaan terletak pada 
knowledge management. Misalnya, bagaimana memberdayakan dan meningkatkan 
pengetahuan dengan program yang jelas. Upaya ini memerlukan usaha yang tidak kecil. 

Untuk membangun reputasi, perusahaan konsultan sangat menjunjung etika. Oleh 
karena itu jarang perusahaan konsultan yang beriklan secara berlebih. Agar reputasi 
tetap terjaga, perusahaan konsultan memiliki beberapa kriteria. Kami menolak klien 
yang berisiko tinggi, walaupun dia menyediakan banyak uang. 

Dalam memilih klien, PCW lebih banyak melakukan riset industrial selection. 
Pasalnya, setiap perusahaan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan jasa 



 
Buku Ajar Pengantar Bisnis  
 

konsultasi. Kebanyakan klien sudah mengenal reputasi kami. Mereka akan membayar 
fee sesuai dengan jasa yang ditawarkan, seperti menset-up sistem keuangan, teknologi 
informasi, serta peningkatan efisiensi perusahaan lainnya. Paket yang ditawarkan 
perusahaan konsultan secara spesifik akan membantu masalah kompleks yang dihadapi 
oleh sebuah perusahaan, termasuk menyembuhkan perusahaan yang collapse. 

Ketika ekonomi Indonesia tumbuh pesat dalam sepuluh tahun terakhir, banyak 
pendatang baru di bisnis. Ada pedagang yang menjadi bankir. Banyak juga pengusaha 
yang sangat ekspansif di luar kemampuan. Mereka berlomba membangun usaha 
konglomerasi yang keluar dari bisnis intinya tanpa disertai manajemen organisasi yang 
baik. Akibatnya, pada saat ekonomi sulit banyak perusahaan yang bangkrut. 

Salah satu etika perusahaan konsultan adalah menjaga kerahasiaan klien. Bisa saja 
perusahaan konsultan menangani dua perusahaan dalam industri yang sama, tetapi 
kerahasiaan masing-masing perusahaan akan tetap terjaga. Perusahaan yang satu tidak 
dapat memanfaatkan perusahaan yang lain. Setiap perusahaan mempunyai penyelesaian 
masalah, sehingga nantinya bisa berkompetisi satu dengan yang lainnya. 

Perusahaan konsultan mempunyai value dan memberikan rekomendasi yang akan 
dilaksanakan kliennya. Misalkan, ada etika, perusahaan tidak mempekerjakan pegawai 
anak-anak. Di luar negeri, ada pembatasan hubungan berdagang dengan perusahaan-
perusahaan yang tidak menjunjung etika berdagang yang baik. Kami juga 
menyarankan, perusahaan jangan mengambil keuntungan yang berlebihan dengan cara 
menipu konsumen. 

Pelanggaran etik bisnis di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakan 
etik perlu digalakkan. Misalkan, perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk meraih 
kemenangan. Hubungan yang tidak transparan dapat menimbulkan hubungan istimewa 
atau kolusi dan memberikan peluang untuk korupsi. Dari mana upaya penegakkan etika 
bisnis dimulai? Etika bisnis paling gampang diterapkan di perusahaan sendiri. 
Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi 
karyawannya. Selain itu, etika bisnis harus dilaksanakan secara transparan. Pemimpin 
perusahaan seyogyanya bisa memisahkan perusahaan dengan milik sendiri. Dalam 
operasinya, perusahaan mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undang-
undang. 

Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Kalau semua tingkah laku 
salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah 
ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan 
sangsi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. 

Usaha jasa konsultan mungkin tidak terlepas dari penyimpangan. Padahal bisnis ini 
perlu dilandasi reputasi dan persepsi. Oleh karena itu bila ada persepsi negatif jangan 
diremehkan. Dalam menghadapi masalah, perusahaan jangan defensif, tetapi 
melakukan aksi pembenahan ke dalam. 

 



 
Buku Ajar Pengantar Bisnis  
 

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi 
antara lain: 

1. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu 
yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk 
menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada 
keberanian baru untuk menyatakan pendapat. 

2. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan 
kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja. 

3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik. 
4. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi 


