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Tinjauan Mata Kuliah 
 

tika merupakan sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Etika bukan 

sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan filsafat atau pemikiran kritis 

tentang ajaran dan pandangan moral. Etika profesi merupakan sistem norma 

yang menyediakan tolok ukur perilaku yang seharusnya dilakukan oleh 

profesional. Dengan adanya kriteria perilaku tersebut, maka kriteria ini dapat 

digunakan untuk menilai perilaku profesional. 

Etika profesi merupakan cabang etika sosial yang mengacu pada 

kewajiban perilaku etis yang menyertai aktivitas profesional tertentu. Etika 

profesi ini dijadikan orientasi bagi para profesional tentang bagaimana 

seharusnya mereka bekerja. Arsiparis sebagai profesi memerlukan panduan 

perilaku profesional untuk menunjukkan arah moral dan sekaligus menjamin 

mutu moral arsiparis dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut mata kuliah 

Etika Profesi Kearsipan memberikan landasan bagi mahasiswa sebagai 

arsiparis dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku serta bertindak dalam 

bidang kearsipan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembahasan Etika 

Profesi Kearsipan terbagi dalam enam modul yang saling menunjang dan 

berkesinambungan secara sistematis. 

Modul pertama,  memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep 

etika, etika profesi serta kode etik sehingga mahasiswa 

diharapkan mampu menghayati dan menerapkan prinsip 

etika, etika profesi dank ode etik dalam kedudukan sebagai 

profesional. 

Modul kedua,  memberikan pemahaman yang mendalam tentang 

perbedaan profesi dengan pekerjaan, dan bagaimana 

hubungan kewajiban dan ketersediaan jasa profesional bagi 

masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi. 

Modul ketiga,  memberikan landasan bagi mahasiswa dalam bersikap, 

berperilaku dan bertindak sebagai profesional berkaitan 

dengan kewajiban profesional terhadap klien dan pihak 

ketiga. 
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Modul keempat,  memberikan landasan bagi mahasiswa dalam bersikap dan 

bertindak sebagai arsiparis dalam hubungannya dengan 

lingkungan kerjanya. 

Modul kelima,  membahas tentang kode etik profesi arsiparis sebagai 

pedoman dalam melaksanakan profesi arsiparis di 

Indonesia dengan perbandingan kode etik profesi arsiparis 

di luar negeri. 

Modul keenam,  membahas tentang implementasi kode etik profesi arsiparis 

dalam bidang pengelolaan arsip serta komitmen moral pada 

pembangunan bangsa. 

 

Rangkaian isi pembahasan Buku Materi Pokok Etika Profesi Kearsipan 

dapat dilihat pada skema berikut:  
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Menjelaskan nilai moral dalam kode etik profesi arsiparis yang 

dijadikan sebagai pedoman bagi arsiparis di Indonesia untuk 

pertimbangan moral dalam pemecahan berbagai asalah di bidang 

kearsipan (KU) 

Menjelaskan penerapan kode etik profesi 

arsiparis dalam bidang pengelolaan arsip dan 

komitmen moral pada pembangunan bangsa 

Menjelaskan kode etik profesi arsiparis di Indonesia dengan 

perbandingan kode etik profesi arsiparis di luar negeri 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

hak dan kewajiban profesional 

terhadap klien dan pihak ketiga 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

bidang kerja kearsipan dan peran 

arsiparis 

Menjelaskan profesional dan etika profesi 

Menjelaskan konsep dasar etika sebagai 

cabang filsafat 


