
Etika profesional 

 

Sinopsis: 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh golongan profesional seperti jurutera, doktor, arkitek, peguam, 

akauntan dan lain-lain amat penting dalam membangun dan mempertingkatkan kesejahteraan hidup 

sesuatu masyarakat. Sebagai golongan yang diberikan status tinggi dalam masyarakat sudah 

sewajarnyalah mereka menjalankan tanggungjawab memberikan perkhidmatan itu dengan penuh 

dedikasi, jujur dan amanah.  

Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan yang golongan profesional ini sentiasa berhadapan dengan 

berbagai-bagai dilema etika yang kalau tidak ditangani dengan baik akan menjejaskan imej dan bidang 

kerjayanya. Ada kalanya seorang profesional yang mempunyai kesedaran etika yang rendah akan mudah 

terjerumus dalam perbuatan salah laku (tidak beretika) seperti perbuatan mengambil rasuah, melakukan 

penipuan, pecah amanah, mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Kalau perbuatan ini berterusan dan 

berleluasa sudah pastilah masyarakat dan negara akan menanggung akibatnya. Oleh itu, pengetahuan dan 

kesedaran etika harus ada dikalangan semua profesional ini.  

Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran 

Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti. Selain daripada menjadi 

buku teks, buku ini juga boleh dijadikan panduan tentang tanggungjawab etika kepada bakal-bakal 

profesional, golongan profesional, pendidik dan pembaca umum. Walau bagaimanapun, satu perkara yang 

perlu diberikan perhatian ialah sekadar mengetahui secara teori tentang etika dan tanggungjawab etika 

sahaja tidak semestinya menjadikan seseorang itu mempunyai kesedaran etika yang tinggi. Apa yang 

lebih penting ialah soal penghayatan (amalan) dan komitmen yang ersungguh-sungguh. 



Etika profesional 

 

Kandungan: 

 

Isu Etika 

 

Bab 1 Skop dan kajian etika profesional 

Profesion dan profesional 

Kepentingan kajian etika profesional 

 

Bab 2 Pemikiran dan teori etika 

Teori keperibadian mulia 

Teori tindakan betul 

 

Bab 3 Nilai dalam etika profesional 

Asas-asas nilai 

Jenis-jenis nilai profesional 

 

Bab 4 Tanggungjawab memberikan perkhidmatan 

Kesamaan peluang 

Faktor ekonomi 

 

Bab 5 Obligasi terhadap klien 

Hubungan profesional-klien 

Obligasi untuk bersikap amanah 

 



Bab 6 Obligasi terhadap pihak ketiga 

Pihak ketiga 

Klien dan orang lain 

 

Bab 7 Obligasi terhadap profesion 

Penyelidikan dan reformasi 

Menghormati profesion 

 

Bab 8 Hak golongan profesional 

Hak-hak profesional 

Meniup wisel 

 

Bab 9 Profesional sebagai pengurus, perunding dan pemimpin 

Profesional sebagai pengurus 

Profesional sebagai perunding 

 

Bab 10 Pemantauan tingkah laku golongan profesional 

Penguatkuasaan peraturan sendiri 

Autonomi Profesional 

 

Rujukan 

Indeks 
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