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Etika 

Penyuluhan 



Pengertian Etika 

• Tata pergaulan yang khas atau ciri-ciri perilaku 

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan 

sumber motivasi untuk berkarya dan 

berprestasi bagi kelompok tertentu yang 

memilikinya 

• Etika bukanlah peraturan tapi lebih dekat 

kepada nilai-nilai moral yang membangkitkan 

kesadaran untuk beriktikad baik dan jika 

dilupakan atau dilanggar akan berakibat 

kepada tercemarnya pribadi yang 

bersangkutan, kelompoknya dan anggota 

kelompok yang lainnya (Muhamad, 1987) 



Etika bagi Penyuluh Perikanan 

(Padmanegara, 1987) : 

• Perilaku sebagai manusia seutuhnya yg 

beriman kepada Allah, jujur, dan disiplin 

• Perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu 

mau menghormati adat istiadat, menghormati 

nelayan apapun statusnya 

• Perilaku yang menunjukkan penampilannya 

sebagai penyuluh yang andal 

• Perilaku yang menunjukkan dinamika yaitu 

ulet, daya mental dan semangat kerja yang 

tinggi, selalu mencerdaskan diri dan 

meningkatkan kemampuan 



“jika orang yang tidak 

benar menggunakan 

sarana yang benar 

maka sarana yang 

benar tersebut akan 

beralih kearah yang 

keliru” 

 



1. Citra ideal manusia  

    dan masyarakat 

2. Loyalitas 

3. cara terbaik untuk   

    membantu 

4. Hubungan-hubungan 

5. Mengubah struktur  

    masyarakat 

 

 

 

 

  



CITRA IDEAL MANUSIA 

DAN MASYARAKAT 

 

Pemecahan Masalah 

Secara Ilmiah 

Pemecahan Masalah Secara  

Non Ilmiah 

nilai-nilai  yang dianut 

situasi-situasi pribadi 

struktur sosial masyarakat 



Masyarakat menginginkan manfaat pertumbuhan 

 tanpa ingin menerima kekurangannya.  

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Dampak terhadap 

lingkungan 

 

disparitas 

Tingkat 

kesejahteraan 

nelayan/petani 

ikan tetap 

rendah 



loyalitas 

• Biasanya jauh lebih mudah untuk 

dapat mengangkat seseorang 

menjadi pegawai negeri daripada 

membebastugaskannya 

• Perbedaan antara cita-cita dan 

kenyataan yang diterimanya 

tergantung pada pilihan yang 

tersedia.  



cara terbaik untuk   

membantu 

•  Masalah apa yang siap dihadapi oleh petani? 

•  Berapa besar rasa ingin tahu yang harus  

    diciptakan untuk mencapai tujuan? 

•  Apa yang dilakukan bila perubahan yang  

    terjadi hanya sebagian dari yang diketahui? 

•  Kriteria apa yang akan diguakan untuk  

    menilai suatu pilihan? 



Petani sering menanyakan apa yang terbaik bagi 

dirinya ? apakah pertanyaan ini memerlukan jawaban? 

Jika ya. Mengapa? Apakah sekadar untuk 

menyenangkan hati petani ? agen penyuluhan pertanian 

sering mendiskusikan dampak program penyuluhan 

terhadap pendapatan petani, tetapi jarang yang 

membicarakan tentang pengaruh status atau perasaan 

pribadinya.  Kenapa ? apakah penting bagi agen 

penyuluhan agar petani menentukan pilihannya sendiri 

? jika ada kepentingan lainnya bagaimana caranya 

memberikan perhatian? 



Hubungan-hubungan 

4 dimensi menurut Northouse (1992) 

 

• Agen penyuluhan harus membantu petani untuk membuat keputusan yang 

bermanfaat bagi mereka.  Atas dasar nilai manakah keputusan tersebut 

dibuat? 

• Agen penyuluhan tidak boleh paternalistik, mereka hanya boleh 

memberikan bantuan yang diinginkan petani.   

• Mereka harus mempromosikan otonomi petani untuk memutuskan sendiri 

bagaimana mereka ingin mengembangkan usaha tani mereka.   

• Mereka harus jujur tetapi apa yang terjadi jika mereka mengungkapkan 

keyakinannya bahw apetani mengalami kerugian karena bukan merupakan 

wiraswastawan yang baik ?  



Mengubah struktur 

masyarakat 

mengikuti strategi model konflik  

atau memberi saran kepada 

pengambil keputusan sosial.  



Pertanyaan 

• Apa syarat-syarat organisasi penyuluhan yang harus 

dipenuhi bila seorang agen penyuluhan bekerja di 

organisasi tersebut?mengapa? 

• Etika apa saja yang diperlukan diperhatikan dalam 

mendorong petani tradiononal beralih ke pertanian 

modern /komersial? 

• Apa nilai nonmaterial yang sesuai untuk negeri anda? 

Apa yang dapat dilakukan penyuluh untuk mendorong 

atau mencegah hal ini? 

 



TERIMAKASIH 


