
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Definisi Persepsi

Didalam kamus Indonesia persepsi adalah tanggapan, penerimaan

langsung dari suatu sarapan atau merupakan proses seseorang mengetahui

beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut G.Sohiffman dan

Leslie Lazar Kanuk dalam (Muflih: 2006,92) persepsi diartikan sebagai proses

yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan kedalam

gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Menurut Krech dalam

(Rakhmat: 2007;51) persepsi adalah suatu kognitif dan kompleks dan

menghasilkan gambar yang unik tentang kenyataan yang barangkali sangat

berbeda dari kenyataannya.

Menurut Veithzal (2007:231) persepsi adalah suatu proses yang ditempuh

individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka.

Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi, karena perilaku orang yang

didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas  dan bukan mengenai

realitas itu sendiri.

Baron dan Grenberg mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana

seseorang memilih, mengorganisasi dan menginterprestasikan sesuatu dengan

senses untuk memahami apa-apa yang ada disekitarnya. Secara  implisit kedua
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definisi tersebut menyebutkan adanya beberapa elemen pembentukan persepsi,

yakni adanya:

1. Informasi. Informasi ini dapat berupa benda fisik dan ada juga yang abstrak

2. Rangsangan. Rangsangan mendorong pikiran untuk menangkap dan mengolah

informasi tersebut

3. Proses pengolahan informasi. Informasi yang diperoleh kemudian diolah untuk

dikenali dan dimaknai. Proses ini meliputi pengorganisasian, penafsiran, dan

pengumpulan makna.

Proses pengolahan informasi pada individu dipengaruhi oleh pengalaman

masa lalu, dan kondisi lingkungan dimana individu tersebut sekarang berada.

Teori kognitif menyebutkan bahwa proses terbentuknya persepsi melalui beberapa

tahap, yakni: (1) perhatian selektif atau pemahaman, (2) pengkodean dan

penyederhanaan, (3) retrievial dan tanggapan. Dalam teori ini, tingkah laku

seseorang ditentukan bagaimana pemahaman seseorang terhadap situasi yang

berhubungan dengan tujuan yang  ingin diraih. Teori ini juga menekankan

gagasan untuk memandang situasi dalam konteks keseluruhan, dan bukannya

sepotong-sepotong.

Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi diatas, dapat disimpulkan

pengertian persepsi adalah proses pemberian arti kepada stimulus yang

dipergunakan oleh seseorang atau individu untuk menafsirkan atau memahami

dunia sekitarnya, dengan jalan menyeleksi dan mengorganisasi masukan-masukan

serta menginterprestasikannya.
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Meskipun alat untuk menginterprestasikannya serupa pada setiap individu,

tetapi interprestasinya bisa berbeda. Hal ini karena setiap orang memberi arti

kepada setiap stimulus-stimulus, maka individu yang berbeda akan melihat hal

yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi meliputi

penerimaan stimulus, dan penafsiran atau penilaian stimulus yang telah di

organisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi cara dan sikap.

Baron dab Grenberg dalam (Rifnaldi : 2006;6). Berpendapat faktor-faktor

yang menyebabkan perbedaan persepsi yang timbul pada individu yang berbeda

Karena :

1. Perhatian, biasanya kita menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitar

kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan atau memperhatikan pada satu atau

beberapa objek saja.

2. Set, adalah harapan seseorang tentang rangsangan yang akan timbul.

3. Kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan sesaat atau menetap pada diri seseorang.

4. Sistem nilai, sistem nilai yang belaku dalam masyarakat berpengaruh pula

terhadap persepsi.

5. Ciri-ciri atau kepribadian seseorang akan berpengaruh pula terhadap persepsi

seseorang.

6. Gangguan kejiwaan, gangguan terhadap kejiwaan dapat mengakibatkan

kesalahan pada persepsi yang disebut dengan halusinasi.
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Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa

persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya

suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

2.2 Karateristik Persepsi

Agar individu dapat mengadakan atau membuat persepsi, ada beberapa hal

yang harus dipenuhi (Walgito dalam Rifnaldi:2006;6)

1. Adanya objek yang dipersepsikan: obyek menimbulkan stimulus yang

mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang langsung dari luar dan

dari dalam alat indra yang langsung mengenai saraf sensorik yang bekerja

sebagai reseptor.

2. Adanya alat indra atau reseptor: merupakan alat untuk menerima stimulus.

Disamping itu pula harus ada saraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan yaitu otak sebagai pusat

kesadaran.

3. Adanya perhatian: untuk mengadakan suatu persepsi tentang suatu obyek

diperlukan suatu perhatian, yang merupakan langkah pertama di dalam

mengadakan persepsi. Tanpa ada perhatian, tidak akan ada persepsi.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2008:3), kebijakan merupakan rumusan keputusan

pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mangatasi masalah publik

yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara

jelas. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan
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tindakan yang secara lansung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber

daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau seperangkat keputusan

untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu,

memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk

mencapainya (LAN, 2005:106). Menghadapi masalah mengandung arti

mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak

diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat menggangu dan

merusak tatanan sosial  (seperti kenakalan remaja).

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apa pun juga yang

dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu

(Inu Kencana 2007: 86).

Menurut Willy N. Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-

pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti

pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat,

kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Inu Kencana 1999:107).

David Easton mendefenisikan kebijakan publik adalah alokasi nilai

otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat

berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih

oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dekerjakan adalah hasil-hasil

dari alokasi nilai-nilai tersebut(Miftah Thoha, 2003:62).
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George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengatakan bahwa

kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan,

perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah

ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan

pemerintah (Irfan Islamy, 2003:18)

Untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada beberapa

konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang

dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki

kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam

bentuk yang nyata.

3. Kebijakan itu baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu

dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

4. Kebijakan itu senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota

masyarakat. Tugas seorang administrator publik bukan membuat kebijakan

negara” atas nama” kepentingan publik tetapi benar-benar bertujuan untuk

mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota

masyarakat.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk

dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan

publik adalah tindakan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan

karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.
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Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu: 1)

Regulatory yaitu mengatur perilaku orang, 2) Redistributive yaitu

mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang

kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, 3) Distributive yaitu melakukan

distibusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan 4)

Constituent yaitu ditujukan untuk melindungi negara(Harbani Pasolong, 2010: 39-

40)

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Prundang-undangan sebagai

berikut;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994

2. Undang-Undang/Peraturan

3. Pemerintah Pengganti Undang- Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah

Sedangkan, Menurut Nugroho (2009:85) bahwa kebijakan publik adalah

keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk

merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi

untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada

masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Dari sudut sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, kebijakan

publik berlansung pada tatanan organisasi pemerintahan diseluruh wilayah
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Negara.Disamping itu, kebijakan publik terkait erat dengan permasalahan dalam

berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia (ekonomi, sosial

budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan) yang sangat kompleks dan

dinamis.  Kebijakan publik sebagai keputusan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan Negara meliputi:

1. Merupakan kebijakan yang berupa pilihan bagi pemerintah untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu.

2. Bertujuan menghadapi situasi atau permasalahan tertentu yang bermakana demi

kepentingan publik, dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan

penghidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman dan

kesejahteraan.

3. Memandu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur

pemerintah.

4. Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, yang dikeluarkan oleh

lembaga Negara yang berwenang (LAN, 2005:106).

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan

bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan

berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa

pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara.Kebijakan

publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga

tercapainya kesejahteraan sosial.
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Proses kebijakan publik itu sendiri dapat di pandang sebagai rangkaian

kegiatan yang meliputi tiga kelompok tahapan yaitu :

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan.

2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

3. Evaluasi kinerja kebijakan, yang di lakukan melalui kegiatan pemantauan,

pengawasan dan pertanggungjawaban.

Menurut Wibawa (1999:14), implementasi kebijakan itu merupakan

keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu

undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi eksekutif yang penting atau

keputusan perundangan.

Implementasikan kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana

pelaksana kebijakan malakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan

atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Hal yang penting dalam proses komunikasi adalah kebijakan, yakni

tranmisi, konsistensi dan kejelasan.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan

meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang

dapat menunjang pelayanan publik.
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3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi penting

bagi implementasi kebijakan yang efektif.Jika para pelaksana bersikap baik

terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu sruktur pemerintah dan

juga organisasi swasta.

2.4 Pengertian Moral dan Etika

Menurut H.Hamzah Ya’kub, Moral berasal dari bahasa latin yaitu mores

yang bersal dari mos (tunggal) yang berarti adat kebiasaan, dalam bahasa

Indonesia moral diterjemahkan dalam susila, jadi moral adalah sesuai dengan ide-

ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar

sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi

kesatuan social atau lingkungan tertentu (Drs.A.W.Widjaja 2004:17)

Menurut Darji DarmodiharjoIstilah moral (Inggris), moralitas (Latin),

mos/ more (Yunani) yang berarti tingkah laku kebiasaan, jadi moral adalah :

1. Prinsip-prinsip benar/salah, baik / buruk tentang tingkah laku

2. Karakter tentang benar/salah dan baik / buruk

3. Tingkah laku yang baik, mulia, benar

4. Suasana hati atau semangat yang menjunjung tinggi tugas

5. Yakin akan kebenaran apa yang dilakukan.
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Dan tujuan/guna moral adalah:

1. Memberikan pengaruh tingkah laku

2. Memberikan pedoman tingkah laku

3. Sebagai alat penilai tingkah laku

4. Menunjukkan sanksi terhadap perbuatan ((Drs.A.W.Widjaja 2004:20)

Menurut Chaplin (2006): Moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan

peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur

tingkah laku.

Menurut Hurlock (1990):moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat

peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.

Menurut Wantah (2005): Moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada

hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya

tingkah laku.

Secara Etimologis Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau

ilmutentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baikdan yang

buruk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia baru (Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan1988 ) pengertian etika dibedakan menjadi  3 yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)

yang artinya nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau suatu kelompok dalam dalam mengatur Menurut H.Hamzah

Ya’kub tingkah lakunya.

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak yang artinya

kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini adalah kode etik.
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3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

yang artinya etika itu memiliki ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:7),Etika yaitu berasal dari bahasa

yunani ethos yang artinya kebiasaan atau watak.

Etika adalah Ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang

disistematisasi tentang tindakan moral yang betul, Ilmu yang menyelidiki mana

yang baik mana yang buruk  (Drs.A.W.Widjaja 2004:17)

Menurut Nopri Ahadi, SE, MM,  (2010:8) bahwa etika yaitu sebagai studi

mengenai hak dan kewajiban seseorang, mengenai aturan moral yang digunakan

orang dalam pengambilan keputusan dan karakteristik hubungan antar manusia,

moral disini berarti baik dan buruk.perbuatan yang dikatakan etis apabila sesuai

dengan aturan dan norma yang ada dimasyarakat,dan perbutan yang dikatakan

tidak etis apabila tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dimasyarakat.

Menurut Wiiiam C.Frederick (1998:52), Etika didefenisiskan sebagai

seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku yang

benar dan salah.

Menurut E.Y. Kanter, SH, (2001:2),Etika secara etimologis etika berarti

ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang

berkenaan dengan hidup dengan yang baik dan yang buruk, disini yang dimaksud

dengan kebiasaan seperti ,berkata jujur, menghormati orang tua, menghargai

hidup dan kepentingan orang lain.

Menurut Ki Hajar Dewantara, Etika ialah ilmu yang mempelajari segala

soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia semuanya, teristimewayang
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mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan

perasaan, sampai mengenal tujuan yang dapat merupakan perbuatan.

Menurut Rosady Ruslan (2001:39) Manusia yang disebut etis ialah

manusia yang yang secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat

hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan

pihak yang lainnya, anatara rohani dengan jasmaninya, antara manusia sebagai

makhluk dengan penciptanya, terdapat dua macam etika yaitu:

1. Etika Normatif yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang

ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya yang

dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini.

Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntut manusian

agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai

dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat.

2. Etika Deskriptip yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasioanal tentang

sikap dan perilaku manusia,serta apa yang dikerjakan oleh setiap orang dalam

hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai artinya etika deskriptif tersebut

berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku

manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang

membudaya.

Dari edua macam etikatersebut dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang

masing-masing mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia, namun

perbedaanya etika normative memberikan nilai baik dan buruknya perilaku

manusia sedangkan etika deskriptif hanya membicarakan buruknya perilaku

manusia dalam kehidupan bersama.
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Maka disimpulkan bahwa Moral dan Etika adalah:

Menurut William K.Frankena Moral dan Etika itu saling berkaitan yang

mana etika berkenaan moralitas dengan moral beserta persoalan-persoalan dan

pembenaran-pembenarannya.dan didalam etika itu merupakan salah satu cabang

filsafat yang mencakup filsafat moral dan pembenaran-pembenarannya (Wahyudi

Kumorotomo (2005:8).

Menurut K.Bertens (2000:7) moral dan etika itu sama sekalipun bahasa

asalnya berbeda, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Menurut Widjaja (2004:18) Moral dan Etika itu berbeda yang mana Etika

memandang laku perbutan manusia secara universal (umum), sedangkan Moral

secara local (terbatas) yang mana moral menyatakan ukuran,sedangkan etika yang

menjelaskan ukuran itu.

Dapat disimpulkan bahwa moral dan etika adalah:

Sumaryono (1995) Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku

yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia.Apabila etika ini dilanggar

timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar.Kebiasaan

ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral yaitu:

1. Berkata dan berbuat juju

2. Menghargai hak orang lain

3. Menghormati orangtua dan guru

4. Membela kebenaran dan keadilan

5. Menyantuni anak yatim/piatu.
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Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan

kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati nurani.Dalam kehidupan, manusia

selalu dikehendaki dengan baik dan tidak baik, antara benar dan tidak benar.

Dengan demikian ia mempertanggung jawabkan pilihan yang telah dipilihnya itu.

Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar.Apabila

manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan

kejahatan, dengan sendirinya berkehandak untuk di hukum.Dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang

dibuat oleh penguasa.

Menurut  Robert C. Solomon, Moral dan Etika adalah suatu hal yang

berbeda,yang mana Moral itu menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat

individu yang khusus diluar ketaatan kepada peraturan, jadi moral itu merujuk

kepada  tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati,

kebesaran jiwa, dan sebagainya yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-

peraturan hukum

Sedangkan Etika itu merujuk kepada dua hal yaitu:

1. Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut

oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah

satu cabang filsafat.

2. Etika merupakan pokok permasalahan didalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu

nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia

(Wahyudi Kumorotomo 2005:7).
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Menurut Menurut  De Vos ,Moral dan Etika dua hal yang saling berkaitan

yang mana etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral, dan etika

lebih banyak dikaitkan dengan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi

landasan bertindak seseorang yang memunyai profesi tertentu, sedangkan moral

itu hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang

baik sebagai kewajiban atau norma,dan juga sebagai sarana untuk mengukur benar

dan tidaknya tindakan manusia (Wahyudi Kumorotomo 2005:9 ).

2.5 Pengertian Kode Etik

Kajian ini berkenaan dengan pelaksanaan kode etik pada mahasiswa, yang

mana pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan juga sesuatu yang

memberikan efek atau dampak.

Menurut Keputusan Rektor No. 311/ R/ 2012 dalam Bab I Pasa I Kode

Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan sebagai landasan bagi tingkah

laku mahasiswa UIN Suska Riau, (UIN Suska Riau, 2012).

Kode etik berasal dari dua kata yakni kode dan etik, kode artinya tanda

yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik berasal dari bahasa yunani

yaitu “ethos”  yang berarti  watak atau cara hidup.

Menurut K.Bertens (2000:279),Kode etik yaitu usaha untuk mengatur

tingkah laku moral suatu kelompok khususnya dalam masyarakat melalui

ketentuan–ketentuan  tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh

kelompok.
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Menurut O.P.Simongkir,Kode etik merupakan hasil kesepakatan atau

konvensi suatu kelompok social atau persetujuan bersama, yang timbul dari diri

para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka,sesuai

dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan (Wahyudi Kumorotomo 2005:399).

Menurut Sujamto (32-40),Kode etik adalah suatu alat untuk menunjang

pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-

kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi, jadi Kode pada dasarnya

Kode etik adalah suatu hukum etik, yang manahukum etik itu biasanya dibuat

dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok sebagai suatu patokan tentang

sikap mental yang wajid dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan

tugasnya (Wahyudi Kumorotomo 2005:400).

Menurut Dr.Ali Mudlofi, M.Ag (2012)menyatakan Kode Etik Profesi itu

adalah seperangkat standar berprilaku dan dikembangkan atas dasar kesepakatan

nilai-nilai dan moral dalam profesi.

Menurut Michael D.Bayles (1981), dalam Departemen agama  (2007:1)

bahwa Kode Etik Profesi  secara umum tidak mengandung unsure yaitu :

1. Kewajiban yaitu norma-norma yang berisi apa yang benar dan yang salah

untukdilakukan,peraturan menyatakan kewajiban-kewajiban yang menentukan

perbutan-perbuatan yang tidk boleh menyimpang.

2. Izin yaitu pemberian izin (permisi) untuk tidak melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan profesi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik yaitu tata  perturan yang mengatur

sikap, perkataan, dan perbuatan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Suska Riau, jadi yang penulis maksud disini adalah adab yang berkenaan
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dengan tugas sebagai mahasiswa, kode etik mahasiswa merupakan seperangkat

pedoman.norma, dan aturan tentang susila atau sikap yang harus  dilaksanakan

dan diaplikasikan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dalam berhubungan

dengan pihak lain.

2.5.1 Pelaksanaan Kode Etik pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Surat Edaran  Nomor: Un. 04/R/KP.00.1/0255/2013  Tentang

Penegakan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau, dalam rangka menegakkan

kode etik dan akhlak Mahasiswa UIN Suska Riau, disampaikan  kepada Dosen/

Pegawai agar:

1. Menegur dan menasehati mahasiswa/i yang berbusana:

a. Tidak menggunakan jilbab,berpakaian terbuka, ketat tembus pandang atau

baju pendek sebatas pinggul

b. Memakai sandal, baju kaos, jeans, dan celana sobek, serta celana pendek

c. Memakai gelang, kalung, bertato, berambut panjang dan menggunakan

pewarna rambut bagi laki-laki

d. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi

e. Merokok dikampus (kantor dan ruang belajar)

2. Melarang mahasiswa dan mahasiswi yang berpakaian sebagaimana tersebut

diatas mengikuti perkuliahan sampai yang bersangkutan mengganti

pakaiannya dengan yang semestinya.
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3. Tidak melayani mahasiswa dan mahasiswi yang berpakaian sebagaimana

tersebut diatas dilingkungan kerja saudara sampai yang bersangkutan

mengganti pakaiannya dengan yang semestinya

4. Personil security/satpam agar menegur dan melarang mahasiswa dan

mahasiswi yang berpakaian sebagaimana tersebut diatas untuk masuk gedung

Rektorat dan Dekanat

5. Bagi pegawai dan dosen dilingkungan kerja saudara yang tetap melayani

mahasiswa dan mahasiswi yang berpakaian sebagaimana tersebut diatas agar

diberi teguran.

Dan berdasarkan keputusan Rektor dalam buku tata tertib (kode etik)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  No 311/R/2012, tentang

maksud, tujuan dan fungsi kode etik adalah:

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Kode etik dan Tata Tertib Mahasiswa adalah tercapainya suasana

kampus yang kondusif bagi terlaksananya tri dharma perguruan tinggi

2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah :

a) Menjadikan peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban,

pelanggarandan saksi yang berlaku bagio mahasiswa UIN Suska Riau.

b) Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban dilingkungan UIN Suska

Riau
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BAB V
PELANGGARAN

Pasal 8
Pelanggaran Ringan

1. Melanggar tata tertib perkuliahan dan ujian yang berlaku di masing-masing

fakultas

2. Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya

3. Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek,selama mengikuti kegiatan

dikampus

4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung

5. Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato,

berambut panjang, pewarna ranbut bagi mahasiswa (laki-laki)

6. Tabarruj atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi

7. Merokok dikampus (kantor dan ruangan belajar)

8. Menggunakan fasilitas UIN Suska Riau secara tidak bertanggung jawab yang

menyebabkan timbulnya kerugian.

Pasal 9
Pelanggaran Sedang

1. Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (diatas pinggul)

atau pakaian dari bahan kaos bagi mahasiswi

2. Mengundang atau  membawa pihak luar kedalam lingkungan kampus UIN

Suska Riau yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

3. Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan / atau kelancaran

proses administrasi atau kerja serta ketenangan penghuni lingkungan kampus.
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4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan

serta mengakses media pornografi

5. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian

6. Berlaku tidak sopan ketika berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang

bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh islam baik didalam

maupun diluar kampus

7. Melakukan khalwat(berdua-berduaan ditempat yang sepi) yang bukan mahram

atau pasangan yang dihalalkan oleh islam di dalam maupun diluar kampus

8. Membuat dan / atau meminta orang lain untuk membuatkan tugas-tugas

perkuliahan

9. Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan /

atau teguran baik lisan maupun tulisan.

Pasal 10
Pelanggaran Berat

1. Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan bahaya lainnya

2. Memiliki, membawa mengedarkan dan atau mempergunakann / memakai

narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat additive (NAPZA), ganja, heroin,

baik didalam maupun diluar kampus

3. Melakukan perbuatan yang mengarah/menghampiri zina (peluk/cium) dan

bercumbu rayu, baik didalammaupun diluar kampus

4. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik

UIN Suska Riau, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.

5. Melakukan perkelahian dan atau tawuran

6. Demontrasi yang anarkis
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7. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, dan

disertai (melakukan plagiat)

8. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan

lainnya

9. Melakukan perusakan, perampasan, dan pencurian barang-barang milik UIN

Suska Riau

10. Melakukan tindak  pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai

kekuatan hokum tetap

11. Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat

sanksi.

Pasal 11
Pelanggaran-pelanggaran lain

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang

kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit

tersebut.

2.5.2 Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Kode Etik pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun upya-upaya yangdilakukan  pelaksanaan kode etik pada

mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu social adalah:

1. Upaya Pembinaan/Bimbingan

Pembinaan merupakan sebagai rangkaian pengendalian secara

professional terhadap semua unsure organisasi agar unsure-unsur tersebut

berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan
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dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.unsur-unsur

organisasi itu mencakup peraturan, kebijaka, tenaga penyelenggara, staf dan

pelaksana, bahan dan alat ( material), biaya dan perangkat lainnya.

Pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber

sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan,dan pembinaan sebagai factor penarik dan pendorong

diarahkan semuaunsur organisasi agar mengarah kepada tujuan yang harus

dicapai.Dengan adanya pembinaantentang kode etik  terhadap mahasiswa

maka suatu  tujuan yang telah ditetapkan oleh universitas ataupun fakultas

akan tercapai dengan baik.

2. Upaya Pengawas

Pengawasan menekankan pada pemeriksaan sejauh mana peraturan,

kebijakan, perintah, pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan

oleh pimpinan/organisasi tingkat lebih tinggi diikuti dan dilaksanakan oleh

penyelenggara, staf dan pelaksana. Usaha dari pihak pengawasan adalah untuk

memperbaiki hal-hal yang tidak sesuia dengan peraturan, kebijakan dan

ketentuan lain yang berlaku dan perbaikan ini diberikan petunjuk, perintah,

teguran dan contoh.

3. Hukuman/sanksi

Dengan dibentuknya suatu aturan ataupun kode etik  maka dibentuk

pulalah hukuman atau sanksi bagi yang melanggar aturan ataupun kode etik

tersebut, sebagaimana telah tercantum didalam panduan kode etik dan tata

tertib mahasiswa (data terlampir)
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2.6 Pandangan Islam terhadap Kode Etik atau Etika

Al-Qur’an merupakan petunjuk utama bagi manusia untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.Di dalamnya terkandung dasar-dasar

hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.Disamping itu, Al-Qur’an

juga mengandung motivasi untuk meneliti alam dan mencintai ilmu

pengetahuan.Karena itu, sebagian isi kandungan Al-Qur’an yang cukup penting

adalah ilmu pengetahuan.

Memang Al-Qur’an tidak menyebutkan semua persoalan secara

eksplisit.Banyak hal dan masalah yang hanya disebut secara implisit. Aspek ilmu

pengetahuan dalam al-qur’an tidak disebutkan secara detail.Salah satu ilmu

pengetahuan tersebut yaitu  mengenai Etika.

Didalam islam Etika  disebut dengan akhlak yang mana kedudukan  akhlak

menempati tempat yang penting sekali, sebab jatuh,bangun, jaya,

hancurnya,serjahteranya,rusaknya suatu bangsa dan masyarakat tergantung

kepada bagaimana akhlakyang dimilikinya .sebagaimna Allah berfirman dalam

surat AR-Rum ayat 41 yaitu:








Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supayaAllah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).
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Dandidalam surat .Al-Qalam ayat 4 berisikan perintah kepada umat Islam

untuk senantiasa menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan,

terutama dalam hal akhlaqnya




Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung

Dan Hal tersebut sesuai dengan misi islam yang pertama adalah untuk

membimbing manusia berakhlak mulia maka setiap pelanggaran akhlak akan

mendapatkan sanksi dari allah.Dalam hal ini sesuai dengan sabda nabi

Muhammad SAWyaitu:

الخالق۱مرمكابعثتالتممنما۱
Artinya : Bahwasanya aku diutus Allah untuk menyemprnakan akhlak yang mulia

(H.R.Ahmad)

Dan bahwasanya etika itu adalah masalah utama pada manusia mengenai

perbuatan dalam kehidupan sehari-hari,etika itu adalah nilai social yang dalam

masyarakat,manusia itu mengerti apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, dan

hal ini tidak didapat dari pengalaman tetapi telah ada dalam diri sejak masih

dalam kandungan ,yang mana dijelaskan dalam surat Asy-Syam ayat 7-8







Artinya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),Maka Allah
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) yang buruk dan yang baik.
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2.7Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka

para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-

tahap penelitiannya secara teoretis. Kerangka pemikiran diibuat berupa skema

sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang

dikemukakan dalam penelitian (Cholid Narbuko, 2010:140).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Sumber: Keputusan Rektor UIN Suska Riau 2012

Kode Etik Mahasiswa

Keputusan Rektor UIN
SUSKA RIAU

No. 311/ R/ 2012
Bab I
Pasal I

Tentang Kode Etik Mahasiswa
dan Tata Tertib Mahasiswa

Surat Edaran No. Un. 04 / R /
KP.00.1/ 0255/2013

Tentang Penegakan Kode Etik
Mahasiswa Uin Suska Riau
Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial
1. Memberikan Teguran
2. Pelarangan Mengikuti

Perkuliahan
3. Tidak Diberikan Pelayanan
4. Pengawasan dari Securiti
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2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping

untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan

faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk

dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil

penelitian sebelumnya yaitu:

Zamris 2008 Uin Suska Riau yang berjudul Implementasi Kode Etik

Mahasiswa Jurusan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dari

penelitian hampir sama dengan penulis, namun penulis lebih menekankan tentang

Analisis Pelaksanaan Kode Etik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Irwan Syah 2009 Uin Suska Riau yang berjudul Persepsi Mahasiswa

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Terhadap Kode Etik dan Tata Tertib

Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Islam, penelitian ini membahas tentang

persepsi mahasiswa terhadap kode etik dan tata tertib mahasiswa menurut

pandangan hukum islam di fakultas Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2.9 Definisi Konsep

Definisi adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk mengambarkan

secara abstrak, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian

ilmu sosial (Singarimbun 1989:33).Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat
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menyederhanakan pemikirannya dengan mengunakan satu istilah untuk beberapa

kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan juga sesuatu yang

memberikan efek atau dampak.

2. Kode etik yaitu : tanda,pola aturan, tata cara hidup yang dijadikan pedoman

dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan dalam

kehidupan sehari-hari.

3. Kode etik mahasiswa  yaitu tata  perturan yang mengatur sikap, perkataan, dan

perbuatan mahasiswa fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, jadi

yang penulis maksud disini adalah adab yang berkenaan dengan tugas sebagai

mahasiswa, kode etik mahasiswa merupakan seperangkat pedoman.norma,

dan aturan tentang susila atau sikap yang harus  dilaksanakan dan

diaplikasikan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dalam berhubungan

dengan pihak lain.

2.10Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005:38). Dari pengertian

diatas, maka penulis menetapkan beberapa variabel yang diteliti oleh penulis,

yaitu Kode Etik Mahasiswa.



40

2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimanacara

mengukur variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini adalah

Indikator yang dipakai yaitu Keputusan Rektor No. 311/R/2012 dalam Bab I Pasal

I Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan sebagai landasan bagi

tingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau. (Panduan Kode Etik dan tata tertib

mahasiswa UIN Suska Riau, 2012).Dan penegakan Kode Etik Mahasiswa UIN

SuskaRiau Fakulatas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang terdiri dari:

1. Memberikan Teguran

Menegur dan menasehati  mahasiswa /i yang berbusana:

a. Tidak menggunakan jilbab, berpakaian terbuka, ketat tembus pandang,

atau baju pendek sebatas pinggul

b. Memakai sandal, baju kaos, jeans,dan celana vsobek, serta celana pendek

c. Memakai gelang, kalung, bertato, berambut panjang dan menggunakan

pewarna rambut bagi laki-laki

d. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi

e. Merokok dikampus  (kantor dan ruang belajar)

2. Pelarangan Mengikuti Perkuliahan

Melarang mahasiswa dan mahasiswi yang berpakaian sebagaimana

tersebut diatas mengikuti perkuliahan sampai yang bersangkutan mengganti

pakaiannya dengan yang semestinya.
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3. Tidak Diberikan Pelayanan

Tidak melayani mahasiswa dan mahasiswi yang berpakaian

sebagaimana tersebut diatas dilingkungan kerja saudara sampai yang

bersangkutan mengganti pakaiannya dengan yang semestinya

4. Pengawasan dari Securiti

Personil security/satpam agar menegur dan melarang mahasiswa dan

mahasiswi yang berpakaian sebagaimana tersebut diatas untuk masuk gedung

Rektorat dan Dekanat

Tabel 2.11.1: Konsep Operasional Kode Etik Mahasiswa

Variabel Indikator Sub-Indikator
Kode Etik
Mahasiswa

(Menurut    UIN
Suska Riau, 2012).

Hukum a) Aturan
b) Sanksi

Memberikan
Teguran

a) Rambut Panjang
b) Berdandan secara berlebihan
c) Memakai gelang

Pelarangan
Mengikuti
Perkuliahan

a) Memakai  baju pendek
(dimasukkan kedalam rok)

b) Memakai pakaian berbahan kaos
c) Memakai pakain yang tembus

pandang
Tidak Diberikan
Pelayanan
Administrasi

a) Memakai pakaian yang ketat
b) Memakai pakaian berbahan

jeans
c) Memakai sandal

Pengawasan dari
Securiti

a) Merokok dikampus
b) Memakai celana pendek

2.12 Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap

variabelatau indicator yaitu pelaksanaan kode etik mahasiswa melalui keseluruhan
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indikator yang telah diajukan kepada responden diukur dengan menggunakan

teknik pengukuranmenurut Arikunto (dalam Rahmad Kaulada, 2012:69):

1. 76%-100% tergolong baik/maksimal

2. 56% - 75% tergolong cukup baik

3. 40% - 55% tergolong kurang baik/tidak maksimal

4. 40% - ke bawah tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal


