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Penjelasan Umum

ETIKA
• Ethos = Yunani
• Kebiasaan atau karakter
• Etika mempelajari dan menentukan apakah suatu

tindakan dikatakan baik atau buruk atau tindakan
yang seyogyanya dibenarkan atau tidak
dibenarkan

• Sasaran etika sebagai suatu bidang studi adalah
menentukan standar untuk membedakan karakter
yang baik dan tidak baik

• Melekat pada karakteristik posisi, jabatan
• Tergantung waktu dan tempat serta budaya



Penjelasan Umum

MORAL
• Mos (tunggal) = Mores (jamak) = 

Bahasa latin

• Kebiasaan atau cara hidup = way of 
life

• Tindakan yang benar

• Terbangun atas dasar ideologi



Penjelasan Umum

Akhlaq
• Khulq

• Tidak tanduk, perilaku, penampilan, gaya
hidup, kebiasaan hidup yang spontan

• Orientasi / pertanggungjawaban pada
ketuhanan dan kemanusiaan

• Berlaku pada setiap tempat dan waktu

• Berlaku untuk segala posisi sosial, politik, 
budaya, dan perikehidupan manusia



Etika Bisnis Islami

• Etika dalam Islam merujuk istilah khuluq (akar kata khaliq)
– Khayr ( kebaikan)
– Birr ( kebenaran)
– Qist (persamaan)
– ‘adl (keadilan)
– Haqq (kebenaran/kebaikan)
– Ma’ruf (kebaikan)
– Taqwa (ketqwaan)

• Tidakan terpuji disebut shalihat atau sayyiat
• Nash:

– Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 
luhur (26:137, 68:4)

– Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq



Sistem etika terbesar

• Relativisme (kepentingan pribaadi): keputusan etis dibuat
berdasrkan kepentingan prinadi dan kebutuhan pribadi

• Utilitarianisme (kelakulasi untung atau rugi): keputusan etis
dibuat berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-
keputuasn ini, suatu tindakan diseit etis jika memberikan
keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang

• Universalisme (kewajiban): keputusan etis ang menekankan
maksud suatu tidnakan atau keputusan. Keputusan yang 
sama harus dibuat olejh setiap orang dibawah kondisi yang 
sama

• Hak (kepentingan individu): keputusan etika yang menekan
kannilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih

• Keadilah distributif (keadilan dan kesetaraan): keputusan
etikan yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan
danmenegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan
keuntungan

• Hukum tuhan (kitab suci): keputusan etis dibuat
berdasarkan hukum tuhan ynag termaktub dalam dalam
kitab suci.



Aksioma filsafat etika islam

• Keesaan: berhubungan dengan konsep tauhid
• Keseimbangan:untuk menciptakan keharmonian

aturan sosial
• Kehendak bebas: kemampuan manusia untuk

bertindak tanpa tekanan

• Tanggungajawab: keharusan manusia untuk
diperhitungkan semua tindakannya (Apakah
manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja
(tanpa pertanggungjawaban)?

• Kebajikan: ihsan atu suatu tindakan yang memberi
keuntungan bagi orang tanpa ada suatu kewajiban tertentu
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Simple case #1

• Sebuah perusahaan yang baru berkembang, sedang
menggiatkan strategi pengembangan dengan
membuka berbagai cabang dan outlet di hampir
semua daerah dan wilayah di negeri ini. Perusahaan
ini bergerak di bidang industri tekstil dan garment. 
Pesatnya perkebangan ini menuntut perusahaan
menambah karyawan baru yang cukup banyak, 
bahan baku yang besar serta teknologi dan
manajemen yang canggih.

• Diskusikan
– tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan ini

dilihat dari berbagai sudut pandang
– Apa saja yang harus dipersiapkan perusahaan ini terkait

dengan tantangan yang akan dihadapinya tersebut
– Etika bisnis yang bagaimana yang harus dibangun

perusahaan ini



General Ethics

Why Ethics

• Cases & Business Issues

• Business Environment
– Politics

– Economics

– Social

– Law

– Technology



• Politics
– Pengusaha mendukung platform politik partai, pembiayaan

kampanye, pemelian suara
– Kebijakan ekonomi dan bisnis pemerintah: monopoli, 

proteksi

• Economics
– Kualitas, harga produk
– Kompensasi
– Promosi: jujur, jelas manfaat/fungsi, efek samping, harga

wajar, janji purna jual, pembelian sistem kredit
– kompetitor

• Social
– Perubahan gaya hidup
– Kompetisi sosial

• Law
– Ijin, pajak, dll

• Technology
– Mekanisasi vs humanisasi



External interest

• Government: business vs politics, gov
project, budgeting

• Banking & finance corporation: business 
credit, credit capacities, etc 

• Supplier: bargaining position

• Distributor & agent: independencies

• Buyer: tuntutan

• Social: social insurances



Internal interest

• Stoke holder & Owner: profit, ROI

• Management (Top, middle): 
actualization, compensation, special 
grouping

• Employee: Humanization, 
compensation, fairness, etc



Implikasi aksioma bisnis islam
• Keesaan: non diskriminatif (li ta’arofu), tidak dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis

(khouf), tidak menimbun kekayaan (amanah)

• Keseimbangan:menyempurnakan takaran, mengekang hubbud dun ya dan kikir serta
boros

• Kehendak bebas: menepati janji (bisnis), menolak laissez faire dan kapitalism serta
korupsi

• Tanggungajawab: jauh dari sifat munafik (dusta, ingkar, khianat)

• Kebajikan: (ghazali#68) 6 bentuk kebajikan (konsep ikhsan: niat, profesional, finishing 
touch)

X�K \�It]و IaSXh uآIcdXو� {�jوأ Gذآ El uآIc`de Ijس إIcKا IxFأ IFGYte uYdv Pإن ا uآI`Tأ Pا _cv uJlGا إن أآSHرI
gjS�eوا uهS��T �HMaka janganlah kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku

    ��`KIa ان�YrKوا \YJKا اSHوأوDan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil

Zوأ IcXrV u�d] إذ �a uJ`|ي وا�Kا �]I�Ylو uJYdv Pا �rXj واGور واذآ_zKات ا�a uYdv Pإن ا Pا اS`Tوا IcX
Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan:
"Kami dengar dan kami taati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati (mu).



Nilai dasar dan prinsip umum etika
bisnis islam

Kesediaan pelaku bisnis utuk bertanggungjawab ats san 
mempertanggungjawabkan tindakannya

Tanggungjawab
& akuntabilitas

Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar sesuai
parameter penciptaan Allah

Kehendak
bebas

Kemampuan kreatif dan konseptuall pelaku bisnis yang berfungsi
membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi
kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang kongkret dan
bermanfaat

intelektualitasKhilafah

Kemampuan kreatif dan konseptuall pelaku bisnis yang berfungsi
membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi
kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang kongkret dan
bermanfaat

Kesamaan

• Integrasianar semua bidang kehidupan: agama , ekonomi, sosial, 
politik, budaya

• Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas danpencarian
ridla Allah

• Kesatuankepemilikan manusia dengan pemilikan tuhan. 
Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah 
(kepemilikan bersifat mutlak), dan karenanya dalam setiap
kepemilikan oleh individu terkandung kewajiban-kewajiban sosial

Kesatuan dan
integrasi

Tauhid

MaknaPrinsip
umum

Nilai
Dasar



Nilai dasar dan prinsip umum etika
bisnis islam ….

Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapt orang lain yang 
lebih baik/benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang 
konstruktif. Kreatif dan positif

Keterbukaan

Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan
kesimbangan/moderasi dalam transaksi (sperti dalam
takaran/timbangan) dan membebaskan penindasan (seperti
riba/monopoli)

Keadilan

Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya
untuk dirinya sendiri (tidak suap/menimbun/curang, menipu), 
kejujuran atas harg yang layak (tidak memanipulasi), kejujuran atas
mutu barang yang dijual (tidak memalsu produk)

KejujuaranTazkiyah

• Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala
ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri (spt
kekuasaan dan kekayaan)

• Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan
manusia kepada tuhan sebagai wawasan batin sekaligus
komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan
pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya

Penyerahan
total

Ibadah

MaknaPrinsip
umum

Nilai
Dasar



Nilai dasar dan prinsip umum etika
bisnis islam ….

Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban
sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanggungjawab sesuai
dengan beban tugas, kebersamaan menikmati hsil bisnis secara
profesional

kebersamaan

Kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang
lain (seperti penjadwalan ulang hutang, menerima pengembalian
barang yang telah dibeli, pembayaran hutang setelah jatuh tempo)

Kebaikan bagi
orang lain

ikhsan

MaknaPrinsip
umum

Nilai
Dasar



General Ethics

Islamic Ethics
• Transactional (Sales, Buy, Credits)
• Islamic Business
• Halal-Haram
• Islamic Ethics concept & the implication
• Islamic business organization & the 

Implications
• Company responsibilities
• Special Ethics cases



H & W

Carilah kasus-kasus bisnis yang berhubungan
dengan: 

• Legislatif:  Anggota atau DPR/D

• Pejabat: Eksekutif

• Pejabat: Yudikatif

Deskripsikan apa efek dari
permasalahan tersebut



Simple case #2 (govrel) 
Seorang pengusaha kelas menengah, Sarjono,  sedang berusaha 

melebarkan sayap bisnisnya dengan berbagai macam strategi 
diverensiasi produk. Untuk mengaplikasikan strateginya dia harus
membuka dan mengembangkan usaha-usaha baru. Satu saat dia 
harus mengurus perijinan usaha yang akan dikembangkannya 
tersebut. Dia merasa ada beberapa tantangan sekaligus peluang 
ketika dia bertemu teman bisnis lamanya, Tukiman, yang sekarang 
menjabat di salah satu dinas tingkat kabupaten. Sarjono merasa dia 
harus segera memutuskan tawaran-tawaran khusus yang diberikan 
Tukiman terkait dengan usaha pengembangan bisnisnya. Adapun 
tawaran tersebut adalah:

1. Bermitra dengan salah satu rekanan Tukiman dalam bisnis yang 
sama, dan telah lama mendapat perlakuan khusus dari “Dinas” 
Tukiman

2. Siap mendukung perda “bisnis” yang sedang dirancang rekanan 
Tukiman di Legeslatif, yang dapat membuka peluang jaringan bisnis 
Sarjono

3. Mengalokasikan sebagaian keuntungan untuk dana sosial lembaga-
lembaga yang dikelola Tukiman

Apa yang harus Sarjono lakukan…? (etika bisnis…nya…)



Ethics: Govrel & Social Relation

GOVERNMENT RELATION

• Bentuk pemerintahan dan
peranannya

• Interaksi dunia bisnis dan pemerintah

• Hubungan saling mempengaruhi
antara pemerintah dan bisnis



Konsep trias politika

• Yudikatif � Law

• Eksekutif � SOP (pengaturan, 
pelayanan, penyelenggara)

• Legislatif � Controller/budget / 
angket / inisiatif / interpolasi



Tuntutan aparatur

• Efisien
• Efektif
• Produktif
• Bersih
• Berwibawa
• Profesional
• Terbuka
• Transparan
• Kreatif
• Inovatif
• Responsif
• Antisipatif
• Proaktif
• Visioer
• Orientasi layanan



Interaksi dalam bisnis

1. Konsekuensi pemerintah mengatur masalah
bisnis

2. Pemerintah adalah buyer terbesar produk bisnis
3. Pemerintah sebagai promotor bisnis
4. Pemerintah sebagai pemberi subsidi
5. Pemerintah atas nama rakyat menguasai

kekayaan nasional
6. Pemerintah sebagai penanggungjawab

kesejahteraan rakyat
7. Pemerintah sebagai sumber dana bisnis
8. Pemerintah sebagai pelindung masyarakat
9. Keterlibatan pemerintah melalui BUMN/D
10. Peran menentukan alokasi sumberdaya dan

sumberdana



Pengaruh pemerintah dalam
bisnis

Mencapai tujuan negara
• Pendekatan persuasif pada dunia bisnis

agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatau

• Menentukan standar
• Tekanan dan paksaan
• Menghilangkan hak memperoleh subsidi

atau sebagai pemasok
• Fasilitas di bidang perpajakan
• Kemudahan di bidang perkreditan



Aplikasi pengaruh pada
bisnis

• Pengaturan yang sangat penetratif

• Lapisan kewenangan secara
horisontal (banyak meja yang harus
dilalui)

• Lapis kewenangan secara vertikal
(pusat-daerah)

• Koordinasi antar instansi

• Pelaksanaan fungsi pengawasan



pengaruh pada pemerintah

Bisnis mempengaruhi politik
• Agar menguntungkan dunia usaha
• Mengarahkan pada orientasi

pelayanan bukanpolitis
• Kebutuhan sumberdaya yang harus

disiapkan pemerintah
• Keterlibatan pengusaha dalam

berpolitik praktis (keamanan usaha)
• Melindungi bisnis dari tekanan publik



Simple case #3
(Social relation)

Jika anda seorang pimpinan sebuah perusahaan yang di bawah anda 
ada seorang manajer community development, sedang menghadapi 
berbagai tuntutan dari masyarakat terkait operasional perusahaan anda. 
Perusahaan dituduh telah melakukan pencemaran lingkungan dari limbah 
produksi, kemudian karyawan perusahan yang diberikan fasilitas 
perumahan tersendiri memunculkan kecemburan sosial dengan masyarakat 
sekitar operasional perusahaan. Selain itu masyarakat mengklaim adanya 
diskriminasi terhadap proses rekrutmen karyawan di perusahaan anda. 
Meraka merasa tidak mendapatkan haknya untuk dapat bekerja di 
perusahaan anda, perusahaan dianggap banyak merekrut orang dari luar 
daerah setempat. Juga bahwa hasil produksi perusahaan anda dianggap 
tidak dinikmati oleh masyarakat sekitar. Selain tuntutan sosial, anda juga 
sedang bermasalah dengan perubahan ijin usaha di pemda setempat.

Setelah anda berkoordinasi dengan para manajer anda, salah satu 
masukan dari bagian keuangan merasa keberatan atas biaya yang harus 
dikeluarkan perusahaan terkait dengan kompensasi sosial yang mungkin 
akan dikeluarkan. Hal ini didasarkan oleh kondisi keuangan perusahaan 
yang sedang tidak sehat.

Sementara di dalam perusahaan anda sendiri, ada protes dari middle 
manajemen terutama bagian produksi, yang merasa tidak mendapat 
kompensasi yang adil dibanding top manajemen dan staff level satu dan 
non staff di beberapa bagian.

Apa yang akan anda lakukan terkait berbagai tekanan terhadap 
perusahaan anda ini?



Ethics: Govrel & Social Relation

SOCIAL RELATION

1. Tanggungjawab sosial perusahaan

2. Kebijakan sosial korporasi dan
perusahaan

3. Model kinerja sosial perusahaan

4. Proses pemberian tanggapan sosial



Tanggungjawab sosial

• Kontrak sosial
– Memanusiakan manusia di tempat kerja

– Tingkat kepedulian sosial

– Penggunaan sda dan perhitungan
kelestarian ekosistem

– Perusahaan rela memikul beban sosial

– Memegang norma moral dan etika



Kebijakan sosial perusahaan

• Reorientasi perusahaan/menajemen

• Kebijakan sosial sebagai bagian dari
grand strategi perusahaan

• Penerapan strategi operasional
perusahaan

• Konsep social strategic outcomes



Model kinerja sosial perusahaan

Batasan model
• Pengertian tanggungjawab sosial

– Politik
– Sosial
– Legal
– Etika

• Identifikasi masalah lingkup sosial
• Spesifikasi filosofi dan strategi yang 

digunakan



Identifikasi masalah lingkup sosial

• Keseimbangan kebutuhan
masyarakatn dan kepentingan
perusahaan

• Persepsi masyarakat tentang masalah
tertentu

• Keterlibatan top management
• Manfaat hubungan masyarakat yang 

ingin dipetik
• Kekuatan tekanan pemerintah



Proses pemberian tanggapan
sosial

Tahapan:

• Mengenali bentuk tekanan yang 
muncul

• Merumuskan kebijakan yang 
menampung dampak tekanan tersebut

• Menyusun program aksi yang tepat

• Implementasi aksi



Pendekatan tanggapan sosial

• Pendekatan administratif

• Pendekatan manajerial



Simple case #4
(internal Relation)

• Jika anda seorang manajer SDM di sebuah perusahaan, 
suatu saat anda harus menghadapi permasalahan yang 
muncul dari para karyawan di perusahaan ini. Banyak
karyawan di bagian produksi memprotes ketidak adilan
gaji yang mereka terima karena jauh lebih sedikit
dibanding dengan di bagian pemasaran. Sedang di
bagian pemasaran merasa bonus yang mereka dapatkan
tidak sesuai dengan kerja keras mereka meningkatkan
penjualan produk perusahaan. Sementara para staf
bagian SDM merasa mereka merasa sangat kurang
mendapat kesempatan pengembangan dri bagi mereka.  
Lain lagi dari bagian comdev, mereka sudah merasa
kewalahan menghadapi permasalahan hubungan
parusahaan dengan masyarakat dan konsumen.

• Sementara itu anda sebagai middle manajer selalu
ditekan oleh top manajer untuk menjaga dinamika kerja
perusahaan agar tetap produktif dan meningkat kinerja
seluruh karywana untuk meningkatkan kinerja
perusahaan.

• Apa yang anda lakukan menghadapi permasalahan ini.



Ethics: Internal Relation & 
Customer

• Kontrak perusahaan dengan karyawan

• Tanggunajawab perusahaan terhadap
konsumen



Orientasi bisnis
• Kesaimbangan hak dan kewajiban karyawan dan

perusahaan
• Orientasi profit
• Filosofi bisnis
• Budaya organisasi
• Kualifikasi SDM
• Produk perusahaan
• Strategi bisnis
• Wilayah operasi
• Struktur organisasi
• Padat karya vs teknologi
• Kompensasi
• Fungsi-fungsi MSDM (rekrutmen, seleksi, orientation, 

placement, performance appraisal, compensation 
(reward & punishment), Traning & develipment, 
carrier management, retirement)



Kontrak perusahaan dengan
karyawan

Ikatan karyawan dan perusahaan
• Menerima kewenangan formal organisasi
• Memikul tanggungjawab tertentu
• Menerima penugasna dan penempatan kerja
• Optimalisasi potensi diri untuk mencapai

tujuan perusahaan
• Taat pada berbagai ketentuan formal 

perusahaan
• Loyalitas
• Menampilkan perilaku fungsional



Tanggunajawab perusahaan
terhadap konsumen

• Kebutuhan konsumen

• Informasi tentang produk

• Keamanan produk / mutu produk



Tanggung jawab bisnis

• Produk memenuhi kebutuhan konsumen

• Informasi jujur dan faktual tentang
produk

• Mutu produk

• Keamanan produk



Simple case #5
(Global)



Ethics: Global Business

Tantangan dunia bisnis
• Pengangguran (daya beli-kesenjangan-kecemburuan

dan keamanan)
• Tanggungjawab sosial perusahaan
• Peningkatan mutu hidup (internal dan eksternal

equity)
• Peningkatan taraf hidup (fisik-standar hidup-

pendidikn-kesehatan-rekreasi)
• Keanekaragaman tanaga kerja (anak-anak-wanita-

manula-ekspatiat)
• Konfigurasi demografi (usia produktif vs tidak

produktif)
• Pelestarian lingkungan hidup
• Perkembangan teknologi (transportasi-komunikasi-TI)



Konfigurasi bisnis global

• Garansi politik dan teknologi canggih
pada kesejahteraan rakyat

• Runtuhnya berbagai kekuasaan otoriter
dan komunis

• Bergesernya perang dingin timur barat
ker perang ekonomi dan ideologi

• Orientasi pemerintahan ke bidang
kekuatan ekonomi



Fenomena bisnis global

• Munculnya forum-forum ekonomi global 
(AFTA asteng-APEC asia pasific-NAFTA AS, 
canada,meksiko-ANDEAN PACT Amerika
selatan-CARICOM-GATT WTO PBB)

• Terbukanya banyak negara tertutup
• Ekspansi operasional perusahaan

multinasional
• Konglomerasi multinasional
• Franchising
• Pemain dari kalangan pemerintah



Implikasi etika

• Konteks politik

• Konteks bidang hukum

• Konteks ekonomi

• Konteks kultural

• Konteks nilai-nilai sosial



AuditAudit

�� PersepsiPersepsi maknamakna dandan hakikathakikat audit audit sosialsosial

�� PerkembanganPerkembangan audit audit sosialsosial

�� MaksudMaksud dandan tujuantujuan auditaudit

�� MetodeMetode audit audit sosialsosial

�� PermasalahanPermasalahan audit audit sosialsosial



MaknaMakna audit audit sosialsosial

�� SuatuSuatu upayaupaya yang yang sistematiksistematik dandan

dilakukandilakukan secarasecara sadarsadar untukuntuk

mengidentifikasimengidentifikasi, , mengukurmengukur, , memantaumemantau

dandan menilaimenilai kinerjakinerja suatusuatu organisasiorganisasi dalamdalam

halhal usahausaha, program, , program, dandan sasaransasaran

penunaianpenunaian kewajibankewajiban sosialsosial organisasiorganisasi

yang yang bersangkutanbersangkutan



Audit Audit sosialsosial

1.1. Audit Audit sosialsosial menggunakanmenggunakan teknikteknik teknikteknik ilmiahilmiah tertentutertentu
untukuntuk menjaminmenjamin bahwabahwa audit audit sosialsosial bersifarbersifar faktualfaktual, , 
obyektifobyektif dandan tepattepat waktuwaktu

2.2. Audit Audit bukanbukan karenakarena tekanantekanan dandan paksaanpaksaan berbagaiberbagai
pihakpihak

3.3. IdentifikasiIdentifikasi berbagaiberbagai program program dandan aktivitasaktivitas sosialsosial yang yang 
menjadimenjadi kebijakankebijakan manajemenmanajemen

4.4. AdaAda kejelasankejelasan dandan toloktolok ukurukur keberhasilankeberhasilan
penyelenggaraanpenyelenggaraan kegiatankegiatan sosialsosial

5.5. KontrolKontrol merupakanmerupakan jaminanjaminan daridari sebuahsebuah prosesproses yang yang 
bertujuanbertujuan untukuntuk mencapaimencapai hasilhasil tertentutertentu

6.6. EvaluasiEvaluasi untukuntuk memastikanmemastikan hasilhasil kerjakerja sosialsosial sesuaisesuai
dengandengan rencanarencana yang yang sudahsudah ditetapkanditetapkan



PerkembanganPerkembangan audit audit sosialsosial
Model audit Model audit sosialsosial tahaptahap pertamapertama

�� DefinisiDefinisi: : testes tentangtentang kinerjakinerja suatusuatu perusahaanperusahaan

�� MaksudMaksud: : penilaianpenilaian aparaturaparatur pemerintahanpemerintahan tentangtentang kinerjakinerja sosialsosial
perusahaanperusahaan

�� Motif yang Motif yang mengemukamengemuka: : menentukanmenentukan kriteriakriteria untukuntuk evaluasievaluasi dimasadimasa
depandepan dandan menciptakanmenciptakan teknikteknik yang yang memungkinkanmemungkinkan masyarakatmasyarakat
mempengaruhimempengaruhi kinerjakinerja perusahaanperusahaan

�� SifatSifat permasalahanpermasalahan yang yang diauditdiaudit: : 
�� LapanganLapangan pekerjaanpekerjaan

�� ProduksiProduksi

�� UpayaUpaya yang yang dituntutdituntut daridari konsumenkonsumen

�� UpahUpah dandan gajigaji parapara karyawankaryawan

�� DevidenDeviden bagibagi pemodalpemodal dandan pemegangpemegang sahamsaham

�� SukuSuku bungabunga

�� ManfaatManfaat: : digunakandigunakan oleholeh masyarakatmasyarakat mengukurmengukur kinerjakinerja suatusuatu
perusahaanperusahaan

�� MetodologiMetodologi: : evaluasievaluasi daridari informasiinformasi umumumum dandan penggunapengguna indeksindeks
ekonomiekonomi

�� PenyelenggaraPenyelenggara: : instansiinstansi pemerintahpemerintah



PerkembanganPerkembangan audit audit sosialsosial
Model audit Model audit sosialsosial tahaptahap keduakedua

�� DefinisiDefinisi: : evaluasievaluasi kinerjakinerja suatusuatu perusahaanperusahaan dilihatdilihat daridari sudutsudut
pandangpandang masyarakatmasyarakat

�� MaksudMaksud: : penilaianpenilaian oleholeh perusahaanperusahaan sendirisendiri mengenaimengenai kinerjakinerja
sosialnyasosialnya

�� Motif yang Motif yang mengemukamengemuka: : memintameminta perhtianperhtian manajemenmanajemen atasatas
pandanganpandangan masyarakatmasyarakat

�� SifatSifat permasalahanpermasalahan yang yang diauditdiaudit: : 
�� HargaHarga jualjual produkproduk

�� ImbalanImbalan

�� KegiatanKegiatan penelitianpenelitian dandan pengembanganpengembangan

�� KegiatanKegiatan promosionalpromosional

�� HubunganHubungan masyarakatmasyarakat

�� PemeliharaanPemeliharaan hubunganhubungan dengandengan masyarakatmasyarakat sekitarsekitar perusahaanperusahaan

�� StabilitasStabilitas didi bidangbidang ekonomiekonomi

�� ManfaatManfaat: : digunakandigunakan oleholeh manajemenmanajemen untukuntuk menilaimenilai kinerjanyakinerjanya

�� MetodologiMetodologi: : penilaianpenilaian terhadapterhadap kebijakankebijakan perusahaanperusahaan

�� PenyelenggaraPenyelenggara: : pegawaipegawai perusahaanperusahaan atauatau karyawankaryawan suatusuatu sektorsektor
industriindustri dimanadimana perusahaanperusahaan bergerakbergerak



Model Model mutakhirmutakhir
Model audit Model audit sosialsosial tahaptahap mutakhirmutakhir

�� DefinisiDefinisi: : pengukuranpengukuran kemajuankemajuan perusahaanperusahaan dalamdalam halhal pencapaianpencapaian tujuantujuan
sosialsosial

�� MaksudMaksud: : penilaianpenilaian suatusuatu perusahanperusahan tentangtentang kinerjakinerja sosialnyasosialnya

�� Motif yang Motif yang mengemukamengemuka: : 
�� PemuasanPemuasan tuntutantuntutan hatihati nuraninurani perusahaanperusahaan

�� MenyempurnakanMenyempurnakan pendanaanpendanaan program program sosialsosial perusahaanperusahaan

�� HubunganHubungan masyarakatmasyarakat

�� MemperbesarMemperbesar kredibilitaskredibilitas dandan bonafiditasbonafiditas perusahaanperusahaan

�� SifatSifat permasalahanpermasalahan yang yang diauditdiaudit: : 
�� KebijakanKebijakan dalamdalam MSDM yang MSDM yang tidaktidak diskriminatifdiskriminatif

�� PencemaranPencemaran lingkunganlingkungan

�� KondisiKondisi fisikfisik tempattempat kerjakerja

�� PemeliharananPemeliharanan hubunganhubungan perusahaanperusahaan dengandengan masyarakatmasyarakat sekitarsekitar

�� SumbanganSumbangan kepadakepada organisasiorganisasi yang yang bergerakbergerak dibidangdibidang kemanusiaankemanusiaan

�� TanggapanTanggapan terhadapterhadap perlindunganperlindungan dandan kepentingankepentingan konsumenkonsumen

�� ManfaatManfaat: : 
�� LaporanLaporan auditor auditor hanyahanya untukuntuk kepentingankepentingan perusahanperusahan dalamdalam merumuskanmerumuskan

kebijakankebijakan dandan pengambilanpengambilan keputusankeputusan

�� Audit Audit sosialsosial merupakanmerupakan ““milikmilik” ” masyarakatmasyarakat

�� MetodologiMetodologi: : memantaumemantau, , mengukurmmengukurm danmenilaidanmenilai semuasemua segisegi kinerjakinerja sosialsosial
perusahaanperusahaan dengandengan menggunakanmenggunakan berbagaiberbagai teknikteknik dandan instrumeninstrumen yang yang 
sudahsudah dikembangkandikembangkan olaholah parapara ilmuwanilmuwan

�� PenyelenggaraPenyelenggara: : karyawankaryawan perusahanperusahan sendirisendiri atauatau konsultankonsultan yang yang ditunjukditunjuk
oleholeh perusahaanperusahaan



MetodeMetode audit audit sosialsosial

�� MetodeMetode dengandengan sorotansorotan pembiayaanpembiayaan

�� MetodeMetode inventarisasiinventarisasi (program (program sosialsosial))

�� MetodeMetode program program manajemenmanajemen ((pelibatanpelibatan

manajemanmanajeman))

�� MetodeMetode biaya/manfaatbiaya/manfaat (program (program sosialsosial))



Jika anda seorang pimpinan sebuah perusahaan yang di bawah anda Jika anda seorang pimpinan sebuah perusahaan yang di bawah anda 
ada seorang manajer community development, sedang menghadapi ada seorang manajer community development, sedang menghadapi 
berbagai berbagai tuntutan dari masyarakattuntutan dari masyarakat terkait operasional perusahaan anda. terkait operasional perusahaan anda. 
Perusahaan dituduh telah melakukan Perusahaan dituduh telah melakukan pencemaranpencemaran lingkungan dari limbah lingkungan dari limbah 
produksi, kemudian karyawan perusahan yang diberikan fasilitas produksi, kemudian karyawan perusahan yang diberikan fasilitas 
perumahan tersendiri memunculkan perumahan tersendiri memunculkan kecemburan sosialkecemburan sosial dengan masyarakat dengan masyarakat 
sekitar operasional perusahaan. Selain itu masyarakat mengklaim sekitar operasional perusahaan. Selain itu masyarakat mengklaim adanya adanya 
diskriminasidiskriminasi terhadap proses rekrutmen karyawan di perusahaan anda. terhadap proses rekrutmen karyawan di perusahaan anda. 
Meraka merasa tidak mendapatkan haknya untuk dapat bekerja di Meraka merasa tidak mendapatkan haknya untuk dapat bekerja di 
perusahaan anda, perusahaan dianggap banyak merekrut orang dari perusahaan anda, perusahaan dianggap banyak merekrut orang dari luar luar 
daerah setempat. Juga bahwa daerah setempat. Juga bahwa hasil produksihasil produksi perusahaan anda dianggap perusahaan anda dianggap 
tidak dinikmatitidak dinikmati oleh masyarakat sekitar. Selain tuntutan sosial, anda juga oleh masyarakat sekitar. Selain tuntutan sosial, anda juga 
sedang bermasalah dengan perubahan ijin usaha di pemda setempat.sedang bermasalah dengan perubahan ijin usaha di pemda setempat.

Setelah anda berkoordinasi dengan para manajer anda, salah satu Setelah anda berkoordinasi dengan para manajer anda, salah satu 
masukan dari bagian keuangan merasa keberatan atas biaya yang hamasukan dari bagian keuangan merasa keberatan atas biaya yang harus rus 
dikeluarkan perusahaan terkait dengan dikeluarkan perusahaan terkait dengan kompensasi sosialkompensasi sosial yang mungkin yang mungkin 
akan dikeluarkan. Hal ini didasarkan oleh kondisi keuangan perusakan dikeluarkan. Hal ini didasarkan oleh kondisi keuangan perusahaan ahaan 
yang sedang tidak sehat.yang sedang tidak sehat.

Sementara di dalam perusahaan anda sendiri, ada protes dari middSementara di dalam perusahaan anda sendiri, ada protes dari middle le 
manajemen terutama bagian produksi, yang merasa tidak mendapat manajemen terutama bagian produksi, yang merasa tidak mendapat 
kompensasi yang adil dibanding top manajemen dan staff level satkompensasi yang adil dibanding top manajemen dan staff level satu dan u dan 
non staff di beberapa bagian.non staff di beberapa bagian.

Apa yang akan anda lakukan terkait berbagai tekanan terhadap Apa yang akan anda lakukan terkait berbagai tekanan terhadap 
perusahaan anda ini?perusahaan anda ini?



SistemikSistemik: Strategic Plan: Strategic Plan

1.1. Visi/MisiVisi/Misi �� Social Responsibilities (Ideal)Social Responsibilities (Ideal)

2.2. Scanning Environment Scanning Environment �� SWOT (SWOT (RiilRiil))

3.3. Strategic FormulationStrategic Formulation

4.4. Target/Goal Target/Goal 
1.1. SpecificSpecific

2.2. MeasurableMeasurable

3.3. AchievableAchievable

4.4. RealisticRealistic

5.5. TimeframeTimeframe

5.5. Program/BudgetProgram/Budget

6.6. Activities (Activities (DevisiDevisi: PJ): PJ)



Simple Case #6
(Building Ethics Culture)

Setelah anda memahami berbagai konsep tentang etika
dan etika dalam bisnis, sebagai calon pelaku bisnis
(langsung atau tidak: public sector, privat sector atau
third sector):

• bagaimana anda akan mempersiapkan diri anda agar 
anda memiliki budaya yang bermuatan etika yang 
kuat?

• Tantangan apa saja yang akan anda hadapi terkait
usaha anda untuk membangun jati diri etik anda

• Usaha apa saja yang akan anda lakukan untuk
memulai membangun budaya etis dalam diri anda



Mempersiapkan diri

• Memahami budaya etika
• Memperkuat keyakinan
• Mencintai budaya sendiri
• Mempertahankan integritas thd budaya asing
• Tgjawab, disiplin, jujur, adil…..
• Melaksanakan benar-baik, baik-benar
• Kreatif
• Komunikasi/interaksi
• Niat dan kebiasaan
• Mempelajari budaya
• Mempelajari agama
• Mempelajari dan mengikuti perkembangan iptek
• Pembiasaan menghargai orang lain
• Keyakinan balasan atas perbuatan
• Semangat memotivasi diri



tantangan

• Diri sendiri/intern
• Peraturan
• Lingkungan
• Kebiasaan menyimpang/buruk
• Rutunitas monoton
• Kredibilitas kurang
• Budaya asing
• Emosi labil
• Tujuan hidup masih kurang
• Pelajaran hanya di PT, senjang antara teori dan praktek
• Perbedaan budaya
• Perkembangan teknologi
• Kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah
• Pergaulan bebas
• Keimanan naik-turun



Akan dilakukan

• Berdoa
• Meningkatkan tgjawab, disiplin
• Melakukan perubahan/baru
• Mengembalikan niat
• PD dan yakin
• Kerja keras, tekat
• Sabar dan tabah
• Pandangan kedepan
• Komitmen yang baik pada diri sendiri
• Membiasakan disiplin
• Proteksi dari perbuatan yang tidak beretika
• Melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain
• Mengekang hawa nafsu
• Mandiri dalam bertindak
• Ibadah yang benar dan berakhlak mulia
• Manajemen jiwa
• Menghargai orang lain



Building Ethics Culture

Islamic Preview



Ethics Competencies

• “…Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan
suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

• Tidak sekadar perubahan-perubahan yang bersifat
permukaan, sedangkan inti di dalamnya tidak terjadi
perubahan apa pun.  Perubahan yang hakiki itulah
yang dicari dalam dakwah Islam.  Kedatangan Ali bin 
Abi Thalib RA ke Khaibar bukanlah sekadar untuk
mengubah agama mereka sehingga mereka
memeluk agama Islam dengan terpaksa dan penuh
ketakutan.  Namun, Rasulullah SAW memerintahkan
lebih dahulu untuk memberikan pengertian kepada
mereka sehingga perubahan yang hakiki diharapkan
terjadi.



Salimul ‘aqidah (Straight line 
Aqidah

  \e_F IrKو IcrdVا أSKS] EJKا وSclmT uK \] Icl¦ ابGv¨ا ©KI]
  uJKIrvأ El uJ�dF O �KSVور Pا اSXYpT وإن uJaSd] gH نIrFا�
 uYªر رSqo Pإن ا I«Yh

• Orang-orang Arab badwi itu berkata, “Kami
telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), 
“Kamu belum beriman, tetapi katakanlah
‘kami telah tunduk’ karena iman itu belum
lagi masuk ke dalam hati kamu.  Dan jika
kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya Dia
tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) 
amalan kamu.  Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-
Hujurat: 14).



Challages : ciri kelemahan iman

• Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang melihat kemunkaran 
maka ubahlah kemunkaran itu dengan tanganmu.  Apabila tidak 
mampu maka dengan lisannya.  Apabila tidak mampu juga maka 
dengan hatinya.  Dan itu adalah selemah-lemah iman.” (H.R. Muslim, 
An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

• Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa mati dalam keadaan tidak 
pernah berperang (berjuang) atau tidak pernah meniatkan pada dirinya 
sendiri (untuk berperang/berjuang) maka dia mati di atas satu cabang 
kemunafikan.” (H.R Muslim, An-Nasai dan Abu Daud)

• Keadaan mereka seperti yang digambarkan Al-Qur’an, “Orang-orang 
Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan 
mengatakan,“Harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami, maka
mohonkanlah ampunan bagi kami.”  Mereka mengucapkan dengan 
lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya ….” (Q.S. 48/Al-Fath: 11).

5HI1ل ;F ا;5.6DEن =B اA@-اب </2:06 أ=5ا;:2 وأه2456 0123/.-    
    B= JK; F6EL BE3 MN JOP56N Q3 RI; 2= JO0:S;TP 5;5نHL 2:;
    2EP Uآ2ن ا MP 2W.4 JKP ا أو أراد-Z JKP 2 إن أراد\I> Uا
_56EWن ^[I-ا  



Shohihul Ibadah (Right Ibadah)

  EYrKIXKرب ا P gTIrlي وIYNlو gJ�jو gT�� إن \]
• Katakanlah: "Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta
alam,

   S�GF نIآ ErH _ªوا �Kإ uJxKإ Irjأ gKإ {ªSF uJd�l G�a Ijأ Irjإ \] �aء رI`K
INKI� �rv \rXYdH وG�F Oك ItXaدة ر�a أª_ا 

• Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang
manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 
"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan
Yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan
amal yang shaleh dan janganlah ia
mempersekutukan seorang pun dalam beribadah
kepada Tuhannya". 



Matinul Khuluk (Good 
Ethics)

إIj أIczdeه�zKI�a u ذآGى اK_ار    
• Sesungguhnya Kami telah menyucikan

mereka dengan (menganugerahkan kepada
mereka) akhlak yang tinggi, yaitu selalu
mengingatkan (manusia) kepada negeri
akhirat.

EYKا¨و �de Oإن ه�ا إ
• Dan sesungguhnya kamu benar-benar

berbudi pekerti yang luhur (26:137, 68:4)

• Sesungguhnya aku diutus untuk
menyempurnakan akhlaq

    ��`KIa ان�YrKوا \YJKا اSHوأوDan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil



Matinul Khuluk (Good 
Ethics)

• 200 siswa setelah melakukan UAN dengan membajak bis PPD 
(wartakota 20 mei 2002)

• Kriminalitas AS 60an: Angka kriminalitas sekitar 16,1 insiden
per 100.000  penduduk. Kemudian tahun 90an Meningkat
sebesar 500 % lebih dari tahun 1950s, Meningkat sebesar 22 % 
dari tahun 1990, Angka kriminalitas sekitar 75,8 insiden per 
100.000  penduduk, Angka penyerangan guru  meningkat 700 % 
sejak tahun 1978

• Indonesia: Salah satu yang terbesar tingkat korupsinya -
bersama Kenya, merupakan negara no 6 terkorup di dunia
(Transparency International)

• Mempunyai pabrik ekstasi terbesar nomer tiga (setelah yang ada
di Fiji dan Cina) di dunia. Di Desa Cemplang, Kecamatan
Jawilan, Serang, Banten ditemukan pabrik yang dapat
memproduksi ekstasi sebanyak 100 kilogram per pekan. 

• Harga 1 kg ekstasi dapat menghasilkan 10 ribu pil dengan harga
Rp 100 ribu per butir, maka pabrik tersebut dapat menghasilkan
Rp 1 triliun per pekannya. 



Challages : Pornografi

• Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia sebagai surga
bagi pornografi. (Associated Press/Republika, 17/07/2003). 

• Bisnis prostitusi, bahkan yang melibatkan anak-anak di bawah
umur 16 tahun sekitar 1 juta anak di Asia, terbanyak ada di
Thailand dan Indonesia (Data ECPAT/End Child Prostitution and 
Trafficking). 

• Di Jawa Barat saja, dalam kurun waktu Oktober 2001-Maret 
2002 telah terjadi 116 kasus kekerasan seksual kepada anak-
anak, meliputi 57 kasus perkosaan, 25 kasus pencabulan , 9 
kasus disodomi , 1 kasus dibawa lari dan disetubuhi, 6 kasus
dilacurkan , 9 kasus pelecehan seksual , dan 9 kasus usaha
perkosaan. (Polda Jabar)

• Jumlah real kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi
jauh lebih besar lagi.  



Qadirun ‘alal Kasbi (punya
nafkah sendiri/mandiri)

 El uJK Ic�Geأ Irlو u�tآ� Il تItYZ El اS`qjا أScl¦ EF�Kا IxFأ IF
ا¨رض 

• Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah
(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

  Uا Md3 B= 5/0اPا¨رض    وا gH واG��jIH ة�zKا ©Y®] ذاRH
واذآGوا اP آ�GYا SNdqT uJdXKن 

• Apabila telah ditunaikan shalat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung.



Challages : Negeri “Ter”: Hayati
• Salah satu yang terkaya dalam luas hutan dan keanekaragaman 

hayati:
• Memiliki 515 jenis mamalia (urutan kedua, hanya kalah tipis dari 

Brazil);
• 397 jenis burung hanya dapat ditemukan di Indonesia;
• Memiliki 1.400 jenis ikan air tawar (hanya dapat disaingi oleh 

Brazil);
• memiliki jenis terumbu karang dan ikan laut yang luar biasa, 

termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut 
Indonesia;

• Memiliki 477 jenis palem (terbanyak di dunia).(Sinar Harapan, 
2003)

• Terdapat 62 juta jiwa (28,44 %) penduduk miskin (BPS, 2005).
• Jumlah pengangguran terbuka per Oktober 2005 sebanyak 11,6 

juta orang atau 10,84 % (BPS, Kompas 19/12/05)
• Angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 

(Ditjen Dikti, Depdiknas, 2000). 



Challages : Indonesiaku Negeri
“Ter”: Hasil Alam

• Penghasil bahan tambang terbesar:
– Timah : No. 1 di dunia
– Batu bara: No. 3 di dunia
– Tembaga: No. 4 di dunia
– Nikel: No. 5 di dunia
– Emas: No. 7 di dunia
– Penghasil 80% minyak di Asia Tenggara
– Penghasil 35 % gas alam cair di dunia

(PriceWaterhouseCoopers)



Mutsaqoful Fikr (Wide 
Concept)

وuxcl أ=5Iن SrdXF Oن اI�JKب إO أgjIl وإن هu إgL O:5ن 
• Dan di antara mereka ada yang buta huruf, 

tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali
dongengan bohong belaka dan mereka hanya
menduga-duga.

  GYte نSdrXT Ira P2ت واiدر J6W;أو_5ا ا EF�Kوا
• …….niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.



Challages

• Dengan multi krisis pendidikan seperti itu, maka
kemudian tampilah wajah buram sdm kita. Menurut
laporan Bank Dunia No. 16369- IND (Greanery,1992), 
Studi IEA (International Association for the Evaluation of 
Education Achievement) di Asia Timur menunjukkan
bahwa keterampilan membaca kelas IV SD berada pada
tingkat terendah. Sebagai gambaran perbandingan skor
rata-rata untuk membaca siswa SD adalah 75.5 
(Hongkong), 74.0 (Singapura), 65.1 (Thailand), 52.6 
(Filipina), dan 51.7 (Indonesia). Anak Indonesia ternyata
hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan. Anak
Indonesia sukar sekali menjawab soal-soal uraian yang 
membutuhkan penalaran. Hasil studi The Third 
International Mathematics and Science Study – Repeat 
(IEA,99) menunjukkan bahwa di antara 38 negara
peserta, prestasi siswa SLTP kelas dua Indonesia 
berada pada urutan 32 pada IPA dan 34 pada
Matematika. 



Kemampuan membaca, matematika dan sains (IPA) rata-rata 
siswa usia 15 tahun (SLTP dan SLTA) Indonesia masih sangat
rendah. Hasil penelitian Tim Program of International Student 
Assessment (PISA) Indonesia menunjukkan, sekitar 37,6 persen
anak usia 15 tahun hanya bisa membaca tanpa mampu
menangkap maknanya. Selain itu, 28,4 persen hanya bisa
mengaitkan teks yang dibacanya dengan satu informasi
pengetahuan. 
Rendahnya kemampuan membaca rata-rata siswa RI 
berdasarkan hampir 69 persen siswa yang diteliti

•baru berkemampuan tahap-I, yakni sekadar membaca, 
•belum mampu ke tahap-II (interpretatif), 
•tahap-III (refleksi) dan tahap-IV (evaluasi). 

Sedangkan kemampuan matematika dan sains, diketahui bahwa
•70% siswa RI hanya mampu menguasai sebatas memecahkan satu
permasalahan sederhana (tahap-I), 
•belum mampu menyelesaikan dua masalah (tahap-II), 
•belum mampu menyelesaikan masalah kompleks (tahap-III) dan
•masalah rumit (tahap-IV).



• Human Development Report (2000) yang diterbitkan oleh
UNDP tentang peringkat indeks pengembangan (Human 
Development Index, HDI), yaitu komposisi dari peringkat
pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per 
kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan
manusia Indonesia yang makin menurun. 

• Lemahnya daya saing SDM bangsa Indonesia juga dapat 
dilihat dari jenjang pendidikan yang berhasil dilaluinya. 
Data statistik tahun 2000 menunjukkan dari 144.033.873 
penduduk usia kerja, 
– hanya 21.699.066 (15,06 %) tamatan SMU ke atas, 
– 122.334.807 orang atau 84,94 % tamatan SMP ke bawah.

• Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati
urutan
– 102 pada tahun 1996, 
– peringkat ke 99 pada tahun 1997, 
– peringkat 107 pada tahun 1998, 
– peringkat 109 pada tahun 1999. 
Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan, 

misalnya lima negara awal anggota ASEAN. 
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• Tahun 2000 (70 %) & Tahun 2004 (60 
%) penduduk Indonesia hanya lulus SD, 
bahkan tidak tamat SD. (Ryas Rasyid)



Qowiyyul Jism (Physical Power)

•   �K نSJF {jا أSKI] IJdl تSKIZ uJK ±Xa _] Pإن ا uxYtj uxK لI]و
اIcYdv ~drK وENj أ�cl ~drKIa �ª وmF uKت El �XV اIrKل [Iل إن  
 �Jdl gTmF Pوا JSy;وا J6W;ا Q3 z{SP bوزاد uJYdv bIqpا� Pا
uYdv wVوا Pء واI�F El

• Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah 
telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: 
"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak
diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) berkata: 
"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." 
Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi
Maha Mengetahui.



Challages : Qowiyul Jism

• Diperkirakan epidemi HIV/AIDS akan terus mengalami 
peningkatan, ada 12-19 juta orang rawan untuk terkena HIV dan 
diperkirakan ada 95.000-130.000 penduduk yang tertular HIV 
(Depkes, 2004).

• Faktor yang sangat berpengaruh pada penularan HIV/AIDS 
adalah perilaku seks berisiko tinggi. Dengan semakin maraknya 
industri seks, kian banyak pengguna narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif (NAPZA) suntik.

• Di Jakarta, kasus baru infeksi HIV mencapai lebih dari 100 
pasien per bulannya. 

• Estimasi pengguna narkoba adalah 1,3-2 juta orang
• Estimasi pengguna narkoba suntik lebih dari 1 juta orang (Reid 

G, 2002). 
• Dari 30-93% pemakai narkotika terinfeksi HIV, terutama

pengguna narkotika suntik.
(Reid & Costigan, January 2002).



Mujahidun Li Nafsihi (Against Bed self side)

• وأIcK�j إYK~ اI�JKب El �F_F EYa IrK I]_zl �NKIa اI�JKب   
 Irv    Jو~ _0[{ أه5اءه   Pل ا�jأ Ira uxcYa uJªIH �Ydv IcrYxlو
  Pء اIh SKو I�Ixclو �vGh uJcl IcdX� \JK �NKا El ءكI�
uJdX�K أ�l واª_ة وSdtYK EJKآIT¦ Il gH uآS`t�VIH uا اGY�Kات 
إK} اIra uJ«tcYH IXYr� uJX�Gl P آSqd��T �YH u�cن   

• Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, 
yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian
terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara
mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat
di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, 
lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
perselisihkan itu,



Munadzom fii Syu’unihi (Self 
Management)

•            _sK ©l_] Il µqj G�c�Kو Pا اS`Tا اScl¦ EF�Kا IxFأ IF
واS`Tا اP إن اSdrXT Ira GYte Pن       

• Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan
apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat), dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



Munadhom fi syu’unihi

Pendiri Honda Motor

Memimpin 43 perusahaan di 26 Negara, Tidak
memiliki harta pribadi, Tinggal di rumah sederhana, 
Tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya, 
kecuali membiarkan mereka sanggup berusaha
sendiri

Kyoto Cheramic

Omset US $ 400 juta, Keuntungan bersih 12 %, Cara 
hidup sederhana , Memandang rendah kemewahan



Challages : Haritsun ‘alal
Waktihi (Discipline)

•           Ixcl \t`F Oو I«Yh µqj Ev µqj ي��T O IlSF اS`Tوا
v_ل و�vIqh IxXqcT O وO هGzcF uون     

• Dan takutlah kamu kepada suatu hari
di waktu seseorang tidak dapat
menggantikan seseorang lain sedikit
pun dan tidak akan diterima suatu
tebusan daripadanya dan tidak akan
memberi manfaat sesuatu syafaat
kepadanya dan tidak (pula) mereka
akan ditolong.



Nafiul lil Ghoirihi (Useful for 
others)

 BSوأ�    IYj_Kا El ~tYzj µcT Oة وGe¶ار ا_Kا Pك اIT¦ IrYH ·�aوا
FI;إ Uا BS2 أ�Eآ   MNF O Pا¨رض إن ا gH دI�qKا ·tT Oو 

EF_�qrKا
• Dan carilah pada apa yang telah

dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan.



Challages : Nafiun lil ghoirihi

• Angka perceraian AS 90an: Peluang
anak untuk tumbuh dengan kedua
orang tuanya: kurang dari 50  %, Angka
perceraian 1:2 (dua keluarga 1 ada
yang cerai), Keluarga dengan Single 
parent meningkat 350 % 

• Umumnya orang-orang Amerika kenal
baik tetangganya hanya 3 orang dari 5 
tetangganya yang ada



Fakta Tentang SDM Kita Fakta Tentang SDM Kita 
• Rapuh Dalam Pengetahuan dan Teknologi

• Rendah Kreativitas

• Kurang Disiplin 

• Cenderung Tidak Efisien

• Kurang Gigih Tidak Konsisten

• Tidak Dapat Menghargai Waktu

• Tidak Dapat Menghargai Orang Lain

• Lemah Dalam Semangat Team

• Kurang Tanggung Jawab Dan Kurang 
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