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I. PENDAHULUAN
 Dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor pada administrasi publik.

 Dalam literatur administrasi publik selalu diingatkan sisi etika dari administrasi
publik (Henry, 1995: 400-401).

 Dennis F. Thompson (2004), professor dari Harvard University, menyatakan
bahwa skandal etika ini semakin meluas, tidak saja disebabkan oleh semakin
banyaknya aturan yang membatasi moral pejabat, tetapi juga oleh semakin
banyak tuntutan publik agar pejabat publik harus mengikuti nilai-nilai dasar
yang mereka tuntut.

 Herbert Simon dalam karyanya,”Administrative Bahavior” (1947), mengingatkan
bahwa para administrator ternyata dalam membuat keputusan cenderung
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di luar rasionalitas atau di luar
pertimbangan ekonomi dan efisiensi.
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II. BATASAN/DEFINISI
 KBBI, etika : (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang

hak dan kewajiban; (2) kumpuluan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut golongan atau
masyarakat.

 Bertens (2000), menyimpulkan 3 arti penting etika : (1) sebagai nilai-nilai moral
dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya yang kemudian disebut sebagai
sistem nilai. (2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang dikenal dengan
kode etik, dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang sering
disebut sebagai filsafat moral.

 Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai
filsafat dan profesional standar (kode etik) atau moral atau “right rules of
conduct” (aturan berpetilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh
pemberi palayanan public atau administrator public (Denhart, 1988).
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III. KOMPETISI KEPENTINGAN
 Pada hakekatnya suatu pelayanan publik dirancang, dilaksanakan, dimonitor

dan dievaluasi untuk mewujudkan pembangunan sosial, yaitu mencapai
kepentingan publik (public interest). Kepentingan publik merupakan “the set of
conditions and outcomes providing advantages to the society as a whole”
(Warwick, 1981).

 Selain kepentingan publik (public interest), ada kepentingan lain yang
berkompetisi :

1. Kepentingan konstituen (constituency interest);

2. Kepentingan birokrasi (bureaucratic interest);

3. Kepentingan pribadi (personal interest).
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IV. MORAL/ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
 Pemikiran tentang etika dalam kaitannya dengan pelayanan publik telah

mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys (Denhart,
1988). Dia berpendapt bahwa administrator dianggap etis apabila ia menguji
dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan
keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada
kebiasaan dan tradisi yang sudah ada.

 Anderson tahun 1950-an memunculkan perkembangan baru. Dia
menyempurnakan aspek standar yang digunakan dalam pembuatan
keputusan. Anderson menambah satu poin baru , bahwa standar yang
digunakan dalam mengambil keputusan harus merefleksikan nilai-nilai dasar
dari masyarakat yang dilayani.
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IV. MORAL/ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
 Tahun 1960-an, Golembiewski (Denhart, 1988) menambahkan elemen baru,

yaitu bahwa standar etika tersebut mungkin berubah dri waktu ke waktu, dan
karena itu administrator harus mampu memahami perkembangan standar-
standar perilaku tersebut, dan bertindak sesuai dengan standar tersebut.

 Tahun 1970-an, beberapa tulisan mengandung kecenderungan baru (Denhart,
1988). Hart mempromosikan nilai “social equity” sebagai pedoman dasar
Administrasi Negara, dan menyarankan teori keadilan (Justice as fairness) Rawls
sebagai pedoman etika bagi masyarakat maupun administrator sebagai
individu. Hal ini kemudian ditekankan kembali oleh Henry tahun 1980-an.

 Sejak permulaan tahun 1970-an ada beberapa tokoh yang sangat
mempengaruhi etika administrasi publik (Denhart, 1988). Dua diantaranya
adalah John Rohr dan Terry  L. Cooper. Rphr menyarankan agar administrator
menggunakan “regime norms,” yaitu keadilan, persamaan, dan kebebasan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugasnya.
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IV. MORAL/ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
 Cooper menekankan bahwa etika melibatkan “Substantive reasoning” tentang

kewajiban, konsekuensi, dan tujuan akhir; dan bertindak etis adalah melibatkan
pemikiran yang sistematis tentang nilai-nilai yang melekat pada pilihan-pilihan
dalam pengambilan keputusan. Administrator betindak etis apabila ia selalu
terikat dengan tanggung jawab dan peranan organisasi, sekaligus bersedia
menerapkan standar etika secara tepat pada pembuatan keputusan
administrasi.
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
 Usaha penerapan etika dalam pelayanan publik belum banyak dilakukan.

 Usaha itu dilakukan masih terbatas di bidang kesehatan dan peradilan, yang
direfleksikan dalam kode etik kedokteran dan kode etik hakim.

 Sayangnya, dalam konteks administrator Negara, etika belum popular dan
belum banyak rintisan yang dilakukan.

 Di Amerika Serikat, kode etik bagi pelayan publik, perencana, dan
administrator sudah diterapkan.
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
 American Society for Public Administration (ASPA), menyatakan prinsip-prinsip

etika sebagai berikut, (Wachs, 1985) :

1. Pelayanan terhadap publik harus selalu lebih diutamakan daripada
pelayanan terhadap seseorang;

2. Rakyat berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik
secara mutlak bertanggung jawab terhadap rakyat tersebut;

3. Hukum mengatur semua kegiatan pelayanan publik,. Apabila hukum atau
peraturan yang ada bersifat tidak jelas, maka kita harus mencari cara terbaik
untuk memberi pelayanan publik;

4. Manajemen yang efisien dan efektif merupakan dasar bagi administrasi
publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan
tidak dapat ditolerir;
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
5. Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung,
diimplementasikan, dan dipromosikan;

6. Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat
dibernarkan;

7. keadilan, keberanian, kejujuran, kesamaan, kepandaian, dan empati
merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;

8. Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternative
keputusan;

9. Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan,
tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran.
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
Tanggung jawab perencana terhadap publik :
1. Kewajiban utama seorang perencana adalah :
a. memberi perhatian khusus terhadap konsekuensi jangka panjang dari kegiatan pada masa sekarang;
b. Memberi perhatian khusus terhadap kaitan antar keputusan-keputusan;
c. Memberikan informasi yang lengkap, jelas dan akurat tentang isu perencanaan kepada masyarakat

dan pembuat keputusan;
d. Berusaha sedapat mungkin memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memberikan

pikiran mereka terhadap pengembangan perencanaan dan program;
e. Berusaha keras memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua orang, dengan memperhatikan

tanggung jawab khusus untuk membuat rencana bagi pemenuhan kebutuhan kelompok-kelompok
dan individu-individu yang miskin, dan mendesak untuk merubah kebijakan, lembaga, dan keputusan
yang menghambat rencana tersebut.

f. Harus berusaha keras melindungi keutuhan lingkungan alam; dan
g. Harus memperjuangkan desain lingkungan yang terbaik dan mencoba melakujkan konservasinya.
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
2. Tanggung jawab perencana terhadap clients dan employers, bahwa seorang
perencana harus berusaha memperjuangkan kepentingan para klien dan
atasannya.

3. Tanggung jawab perencana terhadap profesi, bahwa ia harus memberikan
kontribusi terhadap pengembangan profesi melalui penerapan pengetahuan
dan teknik-teknik, memecahkan masalah dalam masyarakat, dan meningkatkan
pemahaman publik tentang kegiatan perencanaan.

4. Tanggung jawab pribadi perencana, bahwa ia harus berusaha keras
meningkatkan standar keutuhan profesi, kemampuan, dan pengetahuan.
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
Kode etik dalam pelayanan publik :

1. Berikan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip moral tertinggi dan Negara melebihi
kesetiaan terhadap individu-individu, partai, dan instansi pemerintah tertentu;

2. Dukunglah konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundangan Negara
dan pemerintah lainnya;

3. Bekerjalah sesuai dengan imbalan, sumbangkanlah tenaga dan pikiran
sepenuhnya untuk pelaksanaan kerja;

4. Berusahalah mencari dan menerapkan cara kerja yang efisien dan ekonomis
dalam melakukan tugas;

5. Jangan melakukan diskriminasi, mementingkan diri atau keluarga dalam
pelaksanaan tugas;
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V. PENERAPAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
6. Jangan melakukan janji pribadi yang berkaitan dengan tugas dinas;

7. Jangan terlibat dalam bisnis dengan pemerintah, baik secara langsung
maupun tidak;

8. Jangan menggunakan informasi dinas yang bersifat rahasia demi kepentingan
pribadi;

9. Tunjuklah korupsi apabila diketemukan; dan

10. Dukunglah semua prinsip di atas.
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VI. UPAYA MEMILIKI ADMINISTRATOR YANG ETIS
 Ada 2 cara mewujudkan administrator yang etis :

1. Pendidikan etika, yaitu etika terapan di perguruan tinggi sebagaimana
disarankan oleh Derek (Denhart, 1988).

2. Manajemen training sebagaimana disarankan oleh Goddard (1990). Ia
menyebutkan bahwa etika dapat diperbaiki dengan cara : (1)
memperkenalkan sikap-sikap etis yang penting dalam organisasi, (2)
menyeleksi pegawai sesuai dengan sikap etika yang diinginkan, (3)
memasukkan etika dalam proses evaluasi kerja, (4) menciptakan suatu
budaya kerja yang mendorong sikap-sikap etika, (5) meningkatkan partisipasi
pegawai dalam proses pengambilan keputusan, dan (6) menjamin bahwa
pimpinan organisasi menunjukkan kepemimpinan yang etis.
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