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Ujian Tengah Semester Gasal 2009
Mata Ajaran: Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
A. Teori: (30%)
1. Anda sudah mempelajari mengenai definisi istilah etika, moral, etiket, norma.
Jelaskan dan berikan contoh etika, moral, etiket dan norma.
2. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis?. Apa kaitannya/ perlunya kita belajar
etika bisnis? Jelaskan mengapa dunia bisnis kini makin menunjukkan
kecenderungan untuk mengintegrasikan dimensi etika bisnis dalam proses
pengambilan keputusan bisnis. Berikan pula opini anda apakah didunia bisnis
Indonesia kini dimensi etika bisnis telah dijadikan bagian penting dalam proses
pengambilan keputusan bisnis dengan memberikan contoh kasus konkrit untuk
meletakkan landasan argumentasi anda.
3. Sejumlah aliran dikenal dalam etika yang mempengaruhi etika bisnis. Berilah
penjelasan dua aliran yang anda kenal yang berkaitan dengan etika bisnis dan
tunjukkan apa saja perbedaan pendekatan dari kedua aliran tersebut dengan
menggunakan satu kasus yang anda ketahui. Analisis kasus tersebut menurut
kedua perspektif aliran yang ada dan tunjukkan perbedaannya.
B. Kasus: (50%)
1. Buka kasus : Warga Tolak Tambang Emas di Manggarai Barat” di
http://www.kompas.com/read/xml/2009/05/29/19534975/warga.tolak.tamb
ang.emas.di.manggarai.barat.
a. Siapa stakeholder yang terlibat dari kasus tersebut?dan jelaskan
dilema etika yang terjadi padanya?
b. Adakah etika yang dilanggar oleh perusahaan, jelaskan?!
c. Bagaimana menurut anda penyelesaian problema etika tersebut?
2. Buka kasus : “Madoff dan Stanford Goyang Amerika Latin”
http://www.kompas.com/read/xml/2009/02/20/11304251/madoff.dan.stanford.
goyang.amerika.latin
a. Apakah kasus Madoff merupakan kasus Etika?jika ya jelaskan
alasannya jika tidak, termasuk kasus apakah Madoff
b. Apakah pemerintah menghadapi persoalan etika dalam hal ini?pada
bagian mana? Jelaskan!
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C. KASUS PILIHAN (20%)
Anda diberi kebebasan untuk mencari sebuah kasus tentang “Etika Bisnis” (bukan
merupakan kasus yang pernah dipresentasikan/ dibuat kelompok sebelumnya di
kelas) .
Tulis secara runtut dan sistematis kasus tersebut dengan menjelaskan:
 Kenapa anda memilihnya sebagai bagian dari kasus etika bisnis dan bukan
etika individu?
 Jenis etika bisnis apa yang anda lihat dalam kasus ini, berikan argumentasi
yang mendukung?
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