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A. Pendahuluan  

Dunia  kerja   jasa boga sangat luas, hal ini terkait   dengan  ragamnya  preferensi 

makan. Orang  makan bukan hanya karena alasan memenuhi kebutuhan namun juga 

dikaitkan dengan keinginan-keinginan  tertentu yang bisa jadi  lebih menguasasi faktor 

kebutuhan. Keadaan ini  akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan 

tentang pangan  yang akan dikunsumsi.  Oleh karena itu  dalam mengembangkan bisnis 

boga,  ahli boga harus dapat menggabungkan antara kepentingan  bisnis makanan dengan 

kebutuhan serta keinginan  konsumen. Menjual makanan  tidak  hanya mencari untung 

semata namun harus diikuti   rasa  tangggung jawab bahwa  makanan  yang dijual  layak, 

aman dan sehat.  Dengan dasar tersebut berkembanglah industri  jasa boga  dengan ragam  

keunggulan  sebagai upaya untuk  menarik pelanggan segala segmen.   

 Selain itu sebagai tenaga kerja  profesional  bidang  boga, harus dapat memberikan 

sesuatu  yang memuaskan konsumen.  Ahli boga harus dapat menjual produk yang dikemas 

dalam keramahan, kepedulian,  kenyamanan  dan nilai  keutamaan lainnya yang berdampak 

pada peningkatan  usaha. Konsumen akan datang membeli, membeli lagi, dan yang lebih 

penting kepuasan konsumen  menjadi bagian dari promosi.  

Demikian halnya ahli boga yang bergerak sebagai tenaga kependidikan, harus lebih 

memiliki daya  juang yang tinggi untuk menjadikan anak didik sebagai  tenaga menengah 

bidang boga yang sadar akan slogan  makan sehat. clean eat, membuat produk  yang tidak 

hanya mencari untung tetapi produk yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai 

unsur.  Banyak kasus   ditemukan  dimasyarakat,  pelaku  bisnis yang tidak mempunyai 

etika bisnis, melakukan  kebohongan  dengan menjual  produk yang tidak layak  ataupun 

membahayakan konsumen.  Karenanya  dengan penguasaan  bisnis  yang benar serta  

beretika, lulusan kependidikan teknik Boga UNY akan mampu menggerakkan siswanya 

menjadi manusia Indonesia yang memiliki etika. Menggunakan  etika  sebagai landasan saat 

belajar, dalam perilaku sehari-hari,  maupun  berbisnis.    

Etika profesi menjadi kebutuhan  manakala  lulusan boga berada pada lingkup 

profesi  tertentu, apakah sebagai tenaga kependidikan  atau  penguasa  catering ataupun 

pengusaha makanan  tertentu. Etika profesi  berupa   tata aturan yang bisa disebut dengan  

kode etik profesi.  Kode etik ini  menjadi panduan pengatur perilaku  saat  bekerja,  ataupun 
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dimasyarakat  karena didalamnya penuh dengan norma-norma  yang  memberi batasan apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan.  Kesemuanya  itu dimaksudkan untuk melindungi 

anggota  profesi  dari perilaku yang dapat merendahkan  profesinya.  

 

B. Konsep  etika, moral dan nilai  

Etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethicos 

yang  diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat ataupun tata susila yang mengandung nilai-

nilai moral. Etika kadang disamakan dengan moral. Dalam  bahasa Yunani etika sama 

dengan moral (Bertens. 1993:8). Moral dalam bahasa latin berasal dari mos yang berarti 

adat, kebiasaan. Secara filosofis etika dan moral adalah cabang filsafat yang membahas 

tentang pengaturan, pernyataan  dan anjuran tentang tingkah laku  yang  benar dan salah.  

Dalam agama Islam etika disebut dengan akhlak yaitu  perilaku atau  kepribadian  yang 

mencerminkan perilaku utama  menuju kehidupan  yang selamat dunia dan akherat. 

Ada yang  membedakan, bahwa  etika menunjuk pada penilaian perilaku  yang baik 

dan tidak baik  sedangkan moral dalam bahasa Inggris diartikan sebagai  dorongan  dalam 

diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan etika. 

(Azman bin Ariffin. 2014:13) Etika: menjawab bagaimana hidup yang baik, atau dalam 

tataran konsep. Moral menjawab apa yang harus dilakukan, atau dalam tataran penerapan. 

Dalam agama,  kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir merupakan landasan moral yang 

utama karena, dengan kepercayaan ini orang akan berusaha mengontrol perilakunya agar 

nantinya memberi efek yang tidak merugikan bagi dirinya.   

Etika  penting untuk kehidupan khususnya dalam dunia  kerja. Etika memberi 

batasan  untuk meyakinkan bahwa  perilaku  para tenaga kerja selaras dengan  sistem nilai 

yang  dibangun organisasi. Para tenaga kerja akan memahami  perilaku  yang boleh 

dilakukan dan yang  tidak boleh dilakukan. Ketaatan  pada etika kerja ini akan 

meningkatkan kinerja organisasi.  

Di organisasi etika sebagai keyakinan  pribadi seseorang mengenai apakah  suatu 

perilaku, tindakan, atau keputusan adalah benar atau salah (Griffin. 2002:100). Karena 

menyangkut orang perorang maka tidak semua dapat menunjukkan perilaku etis bahkan 

banyak yang berperilaku tidak etis.  Dengan kata lain belum semua orang mampu 

menyelaraskan dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa di suatu organisasi tidak selamanya orang taat dan patuh akan aturan 

yang telah ditetapkan organisasi. Perilaku korupsi, mengambil harta negara, merugikan 

kepentingan rakyat banyak, mementingkan kepentingan kelompok, mencederai kepercayaan 

rakyat masih  ditemukan diberbagai lembaga ataupun perusahaan. Bagaimana  perusahaan 
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menginginkan maju dan berkembang dengan  cara yang tidak benar, mengambil ide dari 

perusahaan lain, meniru, menjiplak, dan  muncullah produk baru yang memiliki kemiripan. 

Apalagi bila orang menempatkan keuntungan finansial dan kemajuan pribadi diatas segala-

galanya  maka orang dapat melakukan kekejaman diluar batas kewajaran demi mengejar 

kepentingan pribadi. Tidak ada  dalam pikirannya ataupun perasaannya bahwa apa yang 

dilakukan itu melanggar standar etika.  

Bertens (1993)  membedakan etika dan etiket. Etika adalah moral, etiket adalah 

sopan santun. Ada 4  perbedaan: 

1. Etiket merujuk cara perbuatan yang tepat, cara yang diharapkan  oleh kalangan 

tertentu. Misal menyajikan makanan kepada pelanggan dengan tangan kiri, memberi  

hormat  dengan cara tertentu  kepada raja. Etika merujuk pada perbuatan yang 

boleh atau  tidak boleh. Misal: menggunjingkan orang lain, menceritakan kejelekan 

bosnya dihadapan orang lain.  

2. Etiket hanya  berlaku didalam lingkungan pergaulan tertentu. Bila tidak ada saksi  

yang mengetahui perbuatan tersebut maka etiket tidak berlaku. Misal: dianggap 

melanggar etiket bila  makan sambil meletakkan kaki di meja, makan sambil tiduran, 

makan sambil bersendawa.  Namun ketika  seseorang sedang sendirian maka tidak 

ada pelanggaran etiket dengan tata cara kita makan. Etika tetap berlaku dimanapun, 

dan dalam keadaan apapun. Tidak ada saksi matapun etika  tetap berlaku. Contoh: 

melakukan plagiasi, mengambil barang milik orang lain, menjual  barang yang  tidak 

layak.  

3. Etikat  bersifat relatif, artinya suatu budaya bisa berlaku disuatu tempat dan tidak 

berlaku ditempat lain. Contoh: di Negara tertentu untuk mengambil gambar 

seseorang harus seijin orang yang akan diambil gambarnya.  Sementara di Indonesia  

hal ini belum berlaku. Sementara etika bersifat absolut, tidak bisa ditawar-tawar. 

contoh: jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bohong. Di masyarakat masih 

dijumpai penjual makanan  yang mengurangi  timbangan, hal ini sama dengan 

berkata  bohong  dan mencuri  barang milik konsumen.  

4. Etiket  hanya memandang lahiriyah saja, sementara etika bersifat batiniah. Orang 

yang menipu kadang bersikap  sangat  sopan, sehingga  dapat mengecoh seseorang. 

Hatinya busuk tetapi luarnya sangat terlihat alim, sopan, halus. Etika merujuk pada 

orang yang etis, bersih, tidak munafik.  

Dengan pemahaman perbedaan ini akan semakin jelas  posisi etika,  moral dan 

etiket. Dalam pandangan etika: sopan  santun yang beretika  bukan sopan santun yang 

beretiket.  
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Berbeda  antara etika dan nilai. Dalam etika, nilai  menunjuk pada  derajat  sesuatu 

yang penting. Nilai sangat penting bagi kehidupan, karena nilai memberi  landasan yang 

digunakan untuk menentukan kehidupan  yang baik, perilaku yang benar  atau memberi arti 

bahwa tindakan yang kita lakukan relatif sangat berharga. Ini terlihat manakala seseorang 

suka memberi maaf kepada siapapun, bahkan kepada orang yang pernah menyakiti hatinya. 

Lain halnya orang yang  menyimpan  dendam  kepada seseorang, maka hal ini akan 

merusak amalnya  sendiri. Contoh  tersebut dapat  menggambarkan bahwa  perilaku 

seseorang  itu mencerminkan nilai.  Manakala seseorang menyadari bahwa perilakunya akan 

memberi akibat  baik atau buruk bagi diri dan lingkungannya maka keyakinan ini memberi 

kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan.  

Nilai selalu mempunyai konotasi  positip, sebaliknya sesuatu yang dapat 

menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, ataupun kerugian adalah lawan dari  nilai atau 

non nilai. Menurut Kimbali Young seperti  yang dikutip Drajat.& Effendi. (2014), nilai adalah 

asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang  apa yang dianggap penting dalam 

masyarakat.   Masih dalam buku yang  sama  Linda Richard Eyre  menjelaskan tentang dua 

nilai mulia yang terdiri: 1) nilai-nilai  nurani (values of being)   terdiri atas:  kejujuran, 

keberanan, cinta damai, dan kesucian. 2) nilai-nilai untuk memberi (values of giving)  yaitu 

rasa hormat, sayang, setia, tidak  egois dan ramah.  

Dalam prespektif  islam, nilai  penting  yang harus dianut tenaga kerja adalah ihsan 

(baik)  dan jihad (bersungguh-sungguh). Islam tidak hanya memerintahkan bekerja tetapi 

bekerja dengan sebaik-baiknya. Karenanya seorang muslim selalu ichsan dalam bekerja dan 

dilakukannya dengan sungguh-sungguh (Azman bin Ariffin. 2014).  

Bila konsep  etika, moral ataupun nilai dikaitkan dengan kepentingan lulusan boga, 

maka sudah seharusnya mereka harus bekerja  dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya dan keluarganya. Mempunyai kekuatan dalam  bekerja agar dirinya dan 

keluarganya terhindar dari meminta-minta.   

  

C. Konsep profesi dan profesional  

Banyak pekerjaan yang berada disekitar kita, namun  apakah semua pekerjaan itu 

merupakan profesi?. seperti:  tukang pijat, tukang sapu, satpam, pekerja salon, guru, 

apoteker, tukang kebun. Apa yang membedakan antara profesi  dan bukan profesi?  

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dijabat  oleh seseorang karena keahliannya, dan 

tidak semua pekerjaan adalah profesi. Menurut Muchtar Lutfi  seperti  yang dikutip Drajat. & 

Effendi. (2014:42)   seseorang disebut memiliki profesi apabila:  
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1. profesi harus didukung oleh keahlian, yang ditempuh melalui pendidikan bukan 

karena warisan. 

2. profesi dipilih karena adanya panggilan jiwa, sehingga hampir  dijalani sepenuh 

waktu 

3. profesi memiliki teori-teori yang berlaku secara universal. Profesi dijalani karena ada 

aturan yang jelas, teorinya terbuka, secara universal pegangannya diakui 

4. profesi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk diri 

sendiri. 

5. profesi harus dilengkapi dengan kemampuan diagnostik dan kompetensi aplikatif, 

kecakapan yang diperlukan untuk meyakinkan peran profesi terhadap  kliennya. 

6. pemegang profesi mempunyai otonomi   saat  menjalankan profesinya  dan hanya 

dapat dinilai oleh rekan seprofesi. 

7. profesi harus mempunyai kode etik  yang berfungsi untuk mengelola anggotanya, 

termasuk kedisiplinan dan sangsi pelanggaran.  

8. profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu  orang  yang membutuhkan 

pelayanan.  

 

Ada beberapa karakteristik profesi  seperti yang disebutkan dalam Wikipedia 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Profes) antara lain: 

1. profesi menunju pada dikuasainya sejumlah keterampilan berdasarkan  pengetahuan 

teoritis yang dapat diaplikasikan dalam praktek. 

2. profesi memiliki asosiasi profesi yang berfungsi untuk meningkatkan status  para 

anggotanya. Ada persyaratan tertentu untuk menjadi anggota profesi. 

3. diperlukannnya pendidikan yang ekstensif. Biasanya profesi yang prestisius 

memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang yang tinggi 

4. lisensi:  profesi  menetapkan persyaratan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi, 

sehingga hanya yang memiliki lisensi dianggap bisa dipercaya 

5. mempunyai hak mengatur diri:  organisasi profesi mempunyai kewenangan 

mengatur sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Organisasi diatur oleh yang 

lebih senior, yang dihormati, atau yang berkualifikasi tinggi. 

6. layanan publik dan altruisme. diperoleh penghasilkan dari kerja profesinya dan dapat 

dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. 

7. adanya status dan imbalan yang tinggi, ini menggambarkan profesi yang sukses 

akan meraih status yang tinggi, mendapat imbalan yang layak.   

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Profes


7 
 

 Dengan penjelasan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa tidak sembarang 

pekerjaan disebut profesi, karena  profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian 

(expertise)  yang diperoleh karena pelatihan, pendidikan  atau dipersiapkan  secara khusus  

agar yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaanya.  Oleh karena itu: a) harus ada 

lembaga pendidikan yang secara khusus  dipersiapkan untuk mendidik profesi tertentu, 

sekaligus  dapat memberi lisensi  atau sertifikasi, b) diperlukan  kode etik sebagai pengatur 

etika kerja para anggotanya, c)  harus ada standar kerja yang diperlukan untuk menetapkan 

unjuk kerja profesinya, d) harus ada sistem imbalan  yang mengatur ukuran imbalan yang 

layak, sesuai dengan status atau prestasi kerjanya, e) dimilikinya organisasi profesi yang 

menaungi anggotanya, f) adanya  pengakuan dari masyarakat akan profesinya, ini 

dihubungkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diakui dan dibutuhkan.   

 Ada beberapa pekerjaan yang disebut profesi: guru, dosen, dokter, bidan, polisi, 

tentara, panitera, advokat,  pendeta, apoteker, chef, akuntan.  Profesi guru dan  dosen 

merupakan bidang pekerjaan khusus  yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 

berikut: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, b) memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan,dan akhlak mulia, c) memiliki 

kualifikasi akademik dan berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, d) memiliki 

kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e) memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas profesionalan, f) memperoleh penghasilan yang ditentukan oleh prestasi 

kerja, g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan belajar sepanjang hayat, h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan, i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai 

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesionalan. (UU RI NO 14 

Th. 2005:6). 

 

 Profesi dihubungkan dengan profesional, artinya yang  bersangkutan   bekerja dalam 

bidang profesi tertentu dan dalam mengerjakannya membutuhkan keahlian tertentu.  Dalam 

wikipedia, profesional  adalah merupakan  istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa 

atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan 

menerima gaji sebagai upah atas jasanya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional). 

Pengertian lain: orang yang bekerja sesuai dengan profesi dengan mengandalkan  keahlian 

yang tinggi.  Seperti halnya disebutkan undang-undang guru dan dosen (UU RI no 14 tahun 

2005:3), profesional adalah pekerjaan atas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
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kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.  

 Lulusan boga yang bekerja atas dasar keahlian yang didapatkan selama  menempuh 

pendidikan di Pendidikan Teknik Boga, dan dapat menunjukkan  keahlian atau kemahiran 

dalam bekerja maka dapat disebut sebagai pekerja profesional. Walaupun yang 

bersangkutan bekerja dibidang katering atau bukan sebagai tenaga kependidikan misalnya, 

maka  apa yang dikerjakan ini  tetap memerlukan profesionalitas. Lebih-lebih bila dikaitkan 

dengan era  serba maju, terbuka, dimana konsumen sudah semakin sadar akan arti penting 

makan sehat, makan penuh berkah, makan tidak hanya karena lapar tetapi juga mata ikut 

makan, maka  bekerja  dibidang  katering adalah penuh tantangan.  Diperlukan kemauan 

untuk selalu belajar  baik melalui pengalaman ataupun  pelatihan-pelatihan yang relevan.  

 Pengusaha katering memiliki organisasi APJI  atau asosiasi perusahaan jasa boga 

Indonesia yang mengatur anggotanya. Asosiasi ini didirikan untuk mewadahi kepentingan 

pengusaha jasa boga Indonesia  dalam mengembangkan diri baik bagi perusahaannya 

ataupun bagi pengusaha sendiri. Para anggota yang  tergabung akan  saling memberi 

manfaat, karena  bekerja dibidang catering merupakan kerja tim.  Anggota APJI tidak hanya 

berasal dari pengusaha katering namun termasuk didalamnya restoran, cafe, bakery, pastry, 

toko kue, persewaan alat pesta, bahan katering, masih banyak lagi usaha yang berkaitan 

dengan Katering.  

 Dengan demikian lulusan boga yang  bekerja dibidang jasa boga selain katering 

dapat menjadi anggota APJI, dan dapat mengambil manfaat secara maksimal.  

 

D. Etika profesi   

Dalam kehidupan bermasyarakat orang tidak lepas dari sistem yang mengatur 

bagaimana seharusnya berperilaku agar terjadi saling hubungan timbal balik penuh dengan 

tata susila, kebaikan, keramahan, kepedulian dan yang lain. Muncul kebiasaan atau adat 

istiadat yang menggambarkan perilaku utama  yang menjadi ciri suatu masyarakat tertentu. 

Orang yang berada pada kelompok masyarakat tertentu akan berusaha mematuhi tata 

aturan yang telah dibuat dan mewujudkan dalam kehidupan keseharian.  

Masyarakat  beretika menggambarkan masyarakat yang penuh dengan tatanan, 

masyarakatnya patuh dan iklhas dalam melaksanakannya.  Kepatuhan ini didasari semata-

mata untuk saling menjaga kepentingan antar  anggota masyarakat, menjaga ketertiban 

bersama, menjaga rasa keadilan, tidak saling membahayakan, tidak saling merugikan. 

Budaya antri, sebagai contoh budaya etika sebagai perwujudan dari saling menjaga 

kepentingan, keteraturan dan rasa keadilan dari anggota masyarakat.   
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Terkait dengan etika profesi maka, etika diperlukan untuk mengatur tingkah laku 

moral kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang 

diharapkan dapat dipegang oleh seluruh kelompok itu (Betens, 1993:278).  

Profesi merupakan masyarakat moral yang berasal dari latar pendidikan yang sama 

dan memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dalam  menjalankan  profesinya 

mempunyai tanggung jawab khusus, kadang-kadang  diikuti  monopoli  atas keahliannya 

dan menutup  diri dari segala  intervensi.  Keadaan ini bisa memunculkan  pandangan 

negatif  ataupun kecurigaan atas layanan yang diberikan kepada klien. Jangan-jangan 

layanan yang diberikan tidak dilakukan secara profesional atau ada unsur pemerasan 

ataupun permainan.  

Etika  profesi merupakan tatanan  perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

terkait dengan pekerjaannya. Dengan adanya tatanan ini setiap profesi memiliki  standar  

moral yang memberi landasan perilaku profesi  dalam bersikap, bertindak, mengambil 

keputusan, memberikan pelayanan secara profesional, tertib, adil, penuh tanggung jawab.   

Saat menjalankan pekerjaan tidak semata-mata mencari untung  namun dilandasi oleh 

tugas, keahlian dan  kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat. Tidak  ada 

pemikiran negatif dari klien atas pelayanan yang diberikan,  muncul kepercayaan akan 

keahliannnya.  

Etika profesi dapat dilihat pada kinerja profesi berbasis  etika. Slamet menunjuk 

beberapa hal yang memberi ciri munculnya etika kerja: a)  bekerja keras tanpa 

pengawasan; b) dapat diandalkan; c) menerima tanggung jawab dengan senang hati; d) 

bekerja diluar jam kerja jika diperlukan; e) menunjukkan kedewasaan berfikir, f) bersikap, 

dan bertindak; g) mengelola waktu secara ekonomis, efisien, dan efektif; h) selalu 

mengevaluasi pekerjaan dirinya/kontrol diri; i) menunjukkan ketegasan yang pas; j) memiliki 

kebanggaan terhadap pekerjaaannya; k) bekerja keras; l) bekerja dengan cepat; m) lebih 

cerdas bekerja lebih keras; n) bekerja lebih berkualitas; o) cepat menangkap permasalahan 

dan cepat memberi solusi; p) mengembangkan profesi secara berkelanjutan; q) selalu sadar 

memikirkan sesuatu yang belum pernah difikirkan demi perbaikan dan pengembangan; r) 

memulai pekerjaan lebih awal; s) bekerja lebih cepat, dan hasil kerja berlipat ganda 

dibanding orang lain (Slamet. 2015). 

Sebagai  out-put  pendidikan vokasi, sudah selayaknya lulusan boga mampu menjadi 

wirausahawan baru yang  mampu menggerakkan  ekonomi  masyarakat dan menciptakan 

lapangan kerja. Selama  pendidikan, mahasiswa  telah ditumbuhkembangkan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilannya untuk  mendukung  kompetensi kerja yang selaras  dengan 

kebutuhan pasar kerja. Tenaga kerja terampil dan memiliki sikap kerja profesional, 
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menguasai budaya kerja dan budaya komunikasi yang tinggi sangat mudah mencari dan 

mendapatkan pekerjaan (Putu Sudiro.2012:39). Kinerja profesi berbasis  etika  menjadi 

suatu keharusan, karena daya terima masyarakat akan tenaga kerja  tidak hanya 

berdasarkan pengetahuan dan keterampilan kerja, namun yang lebih penting adalah etika  

kerja.  Apa yang dikemukakan Slamet menjadi hal yang penting  bagi mahasiswa vokasi, 

karena pada dasarnya etika kerja juga dapat menjadi pendorong untuk bekerja  dengan 

memaksimalkan keahliannya dalam melayani kebutuhan masyarakat dan memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

Pendidikan merupakan upaya  mengembangkan sumber daya manusia agar menjadi 

tenaga kerja yang mampu menghidupi diri, keluarga dan masyarakat. Dalam Wardiman 

(1998:59) disebutkan bahwa pendidikan vokasi diharapkan mampu menghasilkan lulusan 

yang berkualitas yang tinggi, memiliki kemampuan produktif dan menjadi aset bangsa. 

Biaya yang dinvestasikan selama pendidikan harus memiliki nilai ekonomi tinggi, 

accountabel, bukan sekedar pendidikan untuk pendidikan. Data statistik menunjukkan 

bahwa   jumlah penduduk Indonesia usia  muda antara 15 tahun – 24 tahun yang relatif 

tinggi 40 juta 749.503 ribu. Hal ini memberi indikasi akan pentingnya pendidikan  yang 

mampu memberi jaminan  munculnya tenaga kerja baru yang tidak hanya cerdas, tetapi 

sehat dan berakhlak mulia.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 jelas tertulis bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut Jelas 

menggambarkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia  yang beretika, memiliki ilmu 

yang memadai,cakap, kreatif dan mandiri, mampu memberi kontribusi pada pembangunan. 

Pendidikan harus dapat menjamin munculnya cita-cita Indonesia terkait dengan tujuan 

pendidikan. 

 Dalam agama islam, orang yang sempurna imannya adalah mereka yang paling baik 

akhlaknya. Bila etika sama dengan akhlak maka sudah sewajarnya bahwa dalam 

menjalankan profesinya, orang tidak dapat melepaskan diri dari akhlakul karimah. Dalam  

Bertens (1993:30), disebutkan bahwa banyak nilai dan norma etis berasal dari agama.Tidak 

diragukan lagi agama  merupakan salah satu sumber nilai dan norma yang paling penting.  

Selain itu kebudayaan juga merupakan sumber nilai walaupun dalam kenyataanya 

kebudayaan seringkali tidak bisa dilepaskan dari agama.  
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Etika dipandang dapat memberi pelita, penuntut perilaku  dan harus disemai melalui 

pendidikan termasuk Perguruan tinggi.  Pendidikan harus mampu menyiapkan lulusan yang 

siap menghadapi perubahan  tatanan dunia yang serba cepat, tantangan kebutuhan dengan 

kompleksitas tinggi,  mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka. Bila pendidikan tidak 

dipersiapkan dengan baik akan berdampak pada lemahnya daya saing  tenaga kerja 

Indonesia   di tingkat dunia. Posisi  etika profesi adalah sebagai payung moral yang akan 

mengatur perilaku anggota profesi dengan tatanan  perilaku terstandar sehingga membantu 

tenaga kerja Indonesia  menuju persaingan yang semakin tidak terbatas. Dengan demikian 

etika menjadi sesuatu yang harus ditanamkan kepada para mahasiswa agar ketika 

menjalankan profesi menunjukkan perilaku yang penuh dengan kebajikan.  

Bagaimana  bila kita amati situasi etis pada masa milinium ini, abad 21 ini ada 

beberapa ciri yang menonjol (Bertens, 1993:31),):  

1. kita menyaksikan adanya pluralisme  moral,  dalam masyarakat yang berbeda dijumpai 

perbedaan nilai dan norma  yang berbeda pula. Demikian juga dalam masyarakat yang 

samapun dijumpai pandangan nilai atau moral yang berbeda. Hal ini terkait dengan  era 

komunikasi,  muncul  berbagai informasi yang beragam dan relatif cepat. Mobilitas 

manusia antara daerah, negara yang semakin mudah. Keadaan ini dapat  melunturkan 

etika tradisional  yang berlaku disuatu masyarakat, muncul pandangan yang semakin 

beragam. Nilai gotong royong yang dulu  diyakini sebagai etika bermasyarakat menjadi 

semakin pudar. Demikian juga kehidupan profesi, akan terpengaruh. Pandangan tentang 

mendidik lebih dimaknai sebagai mengajar atau sebatas transfer of learning. Muncul  pola 

pendidikan  dengan bantuan alat komunikasi. Kehadiran guru dapat digantikan  oleh 

media belajar, sehingga mengurangi frekuensi tatap muka,   

 

2.  timbul banyaknya  masalah etis baru yang tak terduga sebelumnya, Sebagai contoh, 

pandangan tentang kelompok gay, atau lesbian yang menginginkan untuk dilegalkan, 

sehingga memungkinkan  perkawinan  sejenis dengan cepat menjalar keberbagai belahan 

dunia termasuk Indonesia. Demikian juga  era pengetahuan, era industri kreatif  

memungkinkan  munculnya penemuan baru  yang mempengaruhi segala aspek 

kehidupan manusia. Penemuan itu menjadikan kehidupan serba mudah, serba cepat, 

mobilitas manusia  menjadi semakin jauh dan mudah. Pariwisata digalakkan untuk 

menarik devisa. Dunia kerja boga semakin berkembang, muncul  norma makanan halal  

dan aman yang harus diwaspadai.  Guru menghadapi keadaan yang semakin kompleks. 

Bagaimana dunia pendidikan menghadapi perubahan  tata pergaulan antara guru dan 

murid  yang semakin jauh dari etika,  tata pergaulan antara remaja yang semakin jauh 
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dari etika, norma kepatutan. Kesemuanya itu jelas mempengaruhi masa depan bangsa 

ini,  karenanya  pemerintah  Indonesia menggalakkan pendidikan karakter yang 

dintegrasikan kedalam kurikulum. Harapannya sekolah mampu menangkal pengaruh 

negatif  dengan pembelajaran karakter terintegrasi baik dikelas maupun diluar kelas, 

 

3. tampak semakin jelas  munculnya kepedulian etis yang bersifat universal. Era globalisasi 

telah melanda segala aspek kehidupan. Muncul etika atau moral yang diperjuangkan agar 

diterima oleh siapapun,   dimanapun berada. Masalah HAM telah menjadi bahasan 

universal. Menghukum murid dengan cara tradisional telah dianggap melanggar HAM. 

Kepedulian lingkungan seperti pembakaran hutan, penebangan hutan dengan semena-

mena, kesadaran akan kesehatan lingkungan, masalah sampah, pelecehan seksual, 

kekerasan dalam rumah tangga,  bentuk dari kepedulian etis yang bersifat universal.    

 

E. Kode  Etik 

Kode etik  bukan merupakan sesuatu  yang  asing bagi masyarakat profesi. Mereka 

memerlukan tata aturan  tertulis yang dapat dipakai sebagai pedoman dan dipegang teguh  

anggota profesinya. Seperti tersebut diatas bahwa profesi merupakan masyarakat moral  

yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Sudah barang tentu dalam menjalankan 

profesinya diperlukan  standar perilaku profesi yang akan melindungi dari perilaku yang 

tidak dibenarkan oleh kelompok profesi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mutu moral profesinya.  

Kode etik menjadi penting mengingat banyaknya sorotan masyarakat yang 

mendiskritkan anggota kelompok profesi karena adanya perilaku yang tidak sesuai dengan 

nilia-nilai atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Banyak  ditemukan pelanggaran 

yang melemahkan posisi profesi tertentu. Sebagai contoh: 1) guru menghukum siswa yang 

melakukan kesalahan dengan hukuman yang tidak mendidik, 2)  dokter  melakukan 

malpraktek  seperti  aborsi secara ilegal, 3) dibidang hukum terjadi mafia peradilan, ada 

uang semua bisa diatur  sehingga ditemukan kasus  suap pada penegak hukum, 4)  perilaku 

guru yang tidak dapat dijadikan teladan, dan masih banyak ditemukan kasus pelanggaran 

etika profesi.   

Kode  etik merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan sebagai pemikiran etis 

atas wilayah tertentu yaitu profesi. Walaupun kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti.  

Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi oleh 

refleksi etis (Bertends, 1993:279). Kode etik selalu dievaluasi, direvisi secara berkelanjutan, 

hal ini untuk mengatasi berbagai perubahan ataupun penyesuaian dengan  tuntutan 
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keadaan. Perubahan ini  juga dimungkinkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap  

praktek profesi.  

Kode  etik dibuat  dengan tujuan sebagai berikut seperti yang dikemukan Rizal 

Isnanto dikutip Drajat. & Effendi (204:103)  

1. untuk menjunjung tinggi matabat profesi,  

2. untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota,  

3. untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, 

4. untuk meningkatkan mutu profesi, 

5. untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, 

6. meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, 

7. mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, 

8. menentukan baku standarnya sendiri. 

Kode  etik  dibuat oleh profesinya sendiri, sehingga  kode etik dapat berfungsi secara 

efektif dan cita-cita serta nilia moral yang terkadung didalamnya dapat dijiwai  oleh setiap 

anggota profesi. Kode  etik bukan merupakan buatan  pemerintah ataupun lembaga lain 

yang ditunjuk namun harus murni dari anggota dan untuk anggota. Kode etik harus dapat 

diterima oleh setiap anggota profesi, sehingga muncul adanya penghayatan yang mendalam  

sehingga dapat dilaksanakan dengan  sungguh-sungguh serta berdampak pada munculnya 

perilaku etis pada setiap anggota profesi  

Kode  etik  adalah bagian dari  self regulation yaitu berfungsi untuk mengatur diri 

para anggota profesi, untuk mewujudkan  nilai-nilia moral  hakiki yang menjadi ketentuan. 

Pelaksanaannya tetap dalam pengawasan agar perilaku setiap  anggota profesi tetap berada 

dalam koridor nilai-nilai moral, dan peran kode etik dapat maksimal.  Ada badan  pengawas 

yang berperan mengawasi anggota profesi dari tindakan yang dapat menurunkan martabat 

profesi. Karenanya sikap, tingkah laku, dan perbuatan setiap anggota profesi, baik saat 

menjalankan tugas ataupun dalam kehudupan sehari-hari mencerminkan etika  profesi.  

Kode  etik di Indonesia sangat banyak, pemiliki  kode  etik adalah organisasi 

kemasyarkatan  yang  bersifat nasional, seperti Ikatan dokter Indonesia, Ikatan profesi  

guru Indonesia, Ikatan bidan Indonesia, Ikatan Farmasi Indonesia dan  masih banyak lagi.  

 

F. Kode  etik guru  

Kode etik guru berupa norma atau azaz ataupun nilai-nilia moral yang disepakati dan 

disetujui oleh guru-guru  di Indonesia. Kode  etik guru  merupakan pedoman dalam 

menjalankan tugas dan melayani peserta didik secara profesional. Pasal 1, dalam kode etik 

guru disebutkan: kode etik guru Indonesia adalah norma dan azaz yang disepakati dan 
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diterimaoleh guru Indonesia.sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan 

tugas profesi seabagi pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pasal 2, Pedoman 

sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  pasal ini adalah nilai-nilai 

moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh 

dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidika, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap 

pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.  

Pasal 2, menyebutkan bahwa ayat 1, kode etik guru Indonesia merupakan pedoman 

sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan 

bermartabat yang dilindungi undang-undang. Ayat 2, Kode etik guru indonesia berfungsi 

sebagai seperangkat prinsipdan norma moral yang melaksanakan tugas dan layanan 

profesional  guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua,wali siswa, sekolah da 

rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, 

pendidikan, sosial, etika  dan kemanusiaan.  

Sebagai guru terikat dalam suatu organisasi yang disebut dengan PGRI  atau 

Persatuan Guru Rebublik  Indonesia. Beberapa hal yang terkait dengan  kode etik 

disebutkan dalam undang-undang guru dan dosen (UU RI no 14 th 2005) Pasal 41  

menyebutkan bahwa: 

1. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat indipenden 

2. Organisasi  profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  berfungsi untuk 

memajukanprofesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, 

perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat  

3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. 

4. Pembentukan organisasi profesi seperti yang dimaksud  pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundanga-undangan 

5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memanfaatkan organisasi profesi guru  

dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.  

Lebih jauh dijelaskan dalam pasal 42 bahwa  organisasi profesi guru mempunyai 

kewenangan: 

1. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi  guru; 

2. memberi bantuan hukum kepada guru; 

3. memberi perlindungan profesi guru; 

4. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru dan memajukan pendidikan 

nasional  

Selanjutnya dalam pasal 43 disebutkan: 
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1. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan 

tugas keprofesionalan, organisasi profesi membentuk kode etik 

2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berisi norma  dan etika yang mengikat 

perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan  

 Selanjutnya pasal 44 menyebutkan:  

1. Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi  guru. 

2. Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. 

3. Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibentuk untuk 

mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasipemberian sanksi 

atas pelanggaran kode etik oleh  guru 

4. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana pada ayat (3)  harus 

obyektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi 

profesi serta peratiran perundangan-undangan. 

5. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

 Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru 

Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada undang-undang dasar 1945, turut 

bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya 

dengan mempedomani dasar-dasar sebagai berikut:  

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa Pancasila 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, 

3. Guru berusaha memperoleh informasi  tentang peserta sebagai bahan melakukan 

bimbingan dan pembinaan. 

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses 

belajar mengajar. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya 

untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan 

martabat profesinya. 

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan 

sosial. 
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8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI 

sebagai sarana  perjuangan dan pengabdian. 

9. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.   

sumber: https://pgrigk.wordpress.com/visi-misi/kode-etik-guru-indonesia/ 

Penjelasan di atas semakin menguatkan bahwa kode etik  profesi guru  merupakan 

suatu kebutuhan dari kelompok profesi  untuk menjalankan profesinya  secara bertanggung 

jawab.  Selain itu juga mewarnai perilakunya baik dalam lingkungan anggota profesi, 

masyarakat, bahkan negara. Ada dorongan dari setiap  anggota profesi  guru untuk  

mewujudkannya terutama saat bekerja. Harapannya  organisasi  profesi  menjadi  rujukan 

bagi masyarakat yang membutuhkan.  

Guru adalah profesi yang profesional. Dalam buku Teacher Professionalism  (tth:30) 

ada beberapa  skills yang harus dimiliki sebagai guru yang profesional: learning skill, 

thinking skill, planning, facilitation, communication,  management.  Sikap profesional guru 

akan nampak pada karakter pribadinya:  penuh  tanggung jawab,  integritas, akuntabilitas 

dan keunggulan, ataupun ciri sebagai guru profesional 

Professionalism does not mean wearing a suit or carrying a briefcase; rather, it 

means conducting oneself with responsibility, integrity, accountability, and excellence. It 

means communicating effectively and appropriately and always finding a way to be 

productive. (Professionalism. www.dol.gov). Dengan kata lain profesionalisme bukan 

tercermin dari tampilan fisik semata seperti pakaian, dandanan wajah namun lebih kepada  

perilaku  kerja yang penuh  tanggung jawab,  integritas, akuntabilitas dan keunggulan. 

Mampu melakukan komunikasi yang efektif dan tepat saat bekerja, dan memiliki cara-cara 

untuk bekerja secara produktif.  Dengan sendirinya profesionalisme  menunjukkan 

kemahiran, kepakaran, ataupun kualitas perilaku seorang profesional. 

 

G. Profesionalitas Ahli  Boga 

 Lulusan boga dapat bekerja sebagai tenaga profesional bidang boga, yaitu: bekerja 

di dapur, di restorant ataupun sebagai manajer. Ada tuntutan profesionalitas dimasing-

masing pekerjaan,  tetapi  yang lebih penting bahwa lulusan harus dapat menunjukkan 

kinerja yang berkualitas. Disamping lulusan menguasai konten  kerja juga mempunyai 

kekuatan untuk bekerja yang terbaik.  

Lulusan akan bekerja dalam lingkup organisasi bisnis. Dalam lingkup kerja etika 

individu diterjemahkan sebagai: keyakinan pribadi seseorang mengenai apakah suatu 

perilaku.tindakan, atau keputusan adalah benar atau salah. (Griffin. 2004:108). Walaupun 

etika merujuk pada orang namun tetap menunjukkan bahwa perilaku itu harus  sesuai 

https://pgrigk.wordpress.com/visi-misi/kode-etik-guru-indonesia/
http://www.dol.gov/
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dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya etika individu ditentukan  oleh kombinasi 

berbagai faktor. Pertama: saat anak membentuk standar etika  dengan cara merespon 

persepsi tentang perilaku orang tua, orang  dewasa disekitar. Saat masuk sekolah maka  

etika akan berkembang sejalan dengan interkasi baik dengan teman ataupun dengan orang 

dewasa lainnya. Demikian semakin dewasa maka etika menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari pribadinya. Ketika lulusan bekerja maka  ada tuntutan karakter kerja yang sesuai 

dengan budaya kerja yang dibangun olah organisasi. Karenanya dapat dinyatakan bahwa 

etika seseorang dapat dipupuk dan ditumbuhkembangkan sejalan dengan pengalaman 

hidup yang menyertainya. Seperti ibarat bahwa beras dapat menjadi putih karena 

bersentuhan dengan beras lain saat ditumbuk. Carilah teman, dan lingkungan kerja  yang 

membentuk karakter kerja yang mencerminkan etika.  

Seperti apa tuntutan etika kerja dimasing-masing lingkup kerja lulusan boga? 

Karakter kerja yang mencerminkan etika kerja dimasing-masing  bagian, apakah dibagian 

dapur, restorant ataupun sebagai manajer.  

1. Bekerja di bagian dapur   

Posisi lulusan Bekerja di bagian dapur adalah menjadi  cook. Sebagai cook yang 

profesional harus menunjukkan kinerja yang mencerminkan tuntutan etika profesi 

seperti yang disampaikan Wiley John & Sons. (1983:8),  terlihat pada 

a. Positive attitude toward  the job hal ini terlihat pada karakter kerja:  

1) efisien, yaitu mempunyai ukuran kerja, misalnya:  termudah prosedur kerjanya, 

tercepat dalam bekerja karena dukungan alat/teknologi, tersingkat waktunya 

dengan sistimatika kerja, dalam bekerja  menjadi ringan bebannya karena ada  

dukungan peralatan atau pembagian beban kerja.   

2) rapi, menunjuk pada rapi pada proses  dan hasil. 

3) bersih, menunjuk kebersihan  pada bahan, area kerja, pengelolaan sampah,  cara 

kerja, hasil  kerja.  Termasuk didalamnya penjamah makanan yang juga bersih. 

Dengan kata lain sanitasi dan higina terjaga.  

4) aman,  menunjuk  pada bekerja dengan aman, tidak ada  unsur bahan yang bisa 

menimbulkan kontaminan, cara kerja dan area kerja yang menjamin keamanan.  

5) muncul rasa bangga terhadap  pekerjaannya. Ini  dapat dipupuk sejak dalam 

keluarga melalui  pendidikan karir, dan ditumbuhkembangkan melalui pendidikan 

formal  yang sesuai dengan pilihan karir. Pekerjaan yang dipilih adalah benar-

benar pilihan karir, tidak ada keragu-raguan dari lulusan atas pilihan karirnya.   

b. Staying power menunjuk pada  kekuatan baik fisik, mental, stamina dan kesehatan  

terjaga. Hal tersebut diperlukan karena, bekerja didapur adalah bekerja dengan fisik, 
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harus berdiri  dalam hitungan jam, bekerja dengan putaran waktu pagi atau siang 

atau malam.  Kekuatan fisik  ini menjadi satu jaminan kerja, oleh karenanya  ketika 

menjadi mahasiswa harus ditegaskan untuk menjaga kekuatan fisiknya melalui 

makanan sehat  dan pola hidup  yang baik.  

Selain itu bekerja didapur memerlukan kerja keras, kemauan kerja yang luar biasa, 

serta fisik yang kuat. mental yang stabil.  Orang bekerja didapur harus dapat 

menyajikan makanan dengan rasa enak dan  tampilan yang atraktif. Diperlukan 

kestabilan emosi  agar produk  yang dihasilkan relatif  tetap  terutama dari segi 

organoleptik.  

c. Ability to work with people  menunjuk pada mampu bekerja dalam  tim, dan 

selalu bekerja sama. Bekerja di dapur adalah bentuk kerja bareng dengan 

menekankan pada gabungan kerja dari berbagai kemampuan kerja  atau keahlian 

kerja. Setiap  orang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun 

tetap  dalam koordinasi  tim.   

Selain itu pekerja tidak egois, merendahkan pekerjaan teman  sekerja, iri hati, dan 

mampu mengontrol diri. Dalam bekerja tim harus terjadi kerja baik, kompak, saling 

tenggang rasa, saling menghargai  kelebihan  bukan mencari kekurangan orang lain.  

d. Eagersness to learn 

Mau belajar sepanjang waktu, bereksperimen, harus memiliki ketajaman  yang tinggi 

dalam menangkap perubahan.  Menjadi cook dituntut untuk  terus meningkatkan diri 

agar menjadi lebih profesional. Tuntutan  ini berkolerasi  dengan pengembangan 

karir dan  besarnya  gaji.  

e. Experience, menngunakan pengalaman kerja sebagai media peningkatan diri. 

Tuntutan standar kerja  yang tinggi mengharuskan pekerja mengembangkan 

kebiasaan kerja positip. Belajar  dari kesalahan  untuk perbaikan, sehingga 

pengalaman kerja mempunyai manfaat positip bagi pengembangan karir.  

Bekerja harus dapat memanfaatkan kegiatan bekerja untuk mengembangkan diri dan 

akan semakin   profesionalitasnya. Bekarja didapur harus dipandang sebagai media 

belajar  sehingga  pemahaman ini sejalan dengan bagian dari Eagersness to learn 

f. Dedication to  quality 

selalu menjujung tinggi kualitas makanan  sehingga mampu menghantarkan menjadi 

seorang “gourmet food”.  

Menjadi ahli yang memiliki jati  diri atau berkarakter, adalah idaman. Makanan yang 

dihasilkan selalu dicari orang, karena memilki nilai kompetitif  dan beda. Ini  dapat 
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dicapai manakala mempunyai kebiasaan kerja yang selalu mengutamakan kualiatas  

dan kesempurnaan 

g. Good understanding of the basic,  

Penguasaan ini akan menolong untuk bekerja terbaik dan penuh inovasi selanjutnya 

akan menjadi seorang  chef yang brilliant.   

    Pemahaman  tentang basik kerja, diikuti oleh inovasi dalam arti mengembangkan 

yang sudah ada, atau menciptakan sesuatu yang baru, selalu up-to date   akan 

menjadi modal dasar mencapai tingkat chef yang unggul dan brilliant. Bergerak 

cepat, berfikir cepat, dan tidak salah 

 

2. Bekerja  di bagian restorant 

Bekerja direstorant dapat menjadi pelayan, atau supervisor.  Tampilan yang harus 

ditunjukkan adalah,  mampu bekerja yang berkualitas diukur dari :  

a. kecepatan, artinya tamu tidak boleh menunggu terlalu lama, area makan terjaga 

kebersihan terutama saat pergantian tamu.   

b. ketepatan, artinya  tepat sesuai dengan makanan yang dipesan, tepat waktu untuk 

setiap kegiatan penyajian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, tepat dalam memilih alat dengan keadaan hidangan. Ketepatan juga 

dihubungkan dengan penampilan diri: pakaian kerja.   

c. keramahan, artinya  sebagai salah satu kunci  kesuksesan untuk menarik pelanggan 

adalah  ramah dengan tamu, dapat melayani dengan penuh sopan, dan membuat 

tamu tidak kecewa, harapannya  tamu kembali dan kembali lagi untuk membeli.  

d. kenyamanan, artinya suasana  dibuat nyaman, tidak  berdesak-desakan, bersih 

tempat dan  alat. Tamu  dapat merasakan pelayanan yang diberikan secara nyaman 

dan menyenangkan.    

Setiap saat lulusan yang bekerja di restorant berhadapan dengan konsumen yang 

beragam tuntutan dan karakternya. Saat melayani: 1) Selalu tersenyum dan 

menanggapi dengan baik, 2) tidak boleh salah dengan pesanan, 3)  dapat menjelaskan 

dengan benar produk yang dijual, 4) tidak membiarkan tamu menunggu terlalu lama, 

membuat nyaman tamu dan perilaku lainnya.  

 

3. Bekerja sebagai manajer   

Bekerja sebagai manajer harus mampu membawa perubahan dan menyebarkan virus 

perubahan kepada semua pekerja, mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai 
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slogan sebagai motivator, mampu membuat prediksi, dan mewujudkannya. Perusahaan 

harus maju,  berkembang dan unggul.   

Karenanya seorang manajer memiliki karakter  seperti:  

a. memiliki kekuatan untuk berubah, untuk menuju visi yang telah ditetapkan 

perusahaan. Manajer harus kuat, pantang menyerah, dan mempunyai pandangan 

kedepan, mampu membuat prediksi.  

b.  mampu membuat perencanaan perubahan, yaitu menuju masa depan perusahaan 

yang  maju dan bersaing harus dirancang dengan baik.   

c. mampu mengelolanya, perubahan harus dikelola dengan benar dengan 

memanfaatkan sumber daya perusahaan dan dengan menggunakan fungsi-fungsi 

manajemen.  

 

H. Soft skills pendukung implementasi etika profesi.  

Soft skills dipandang mampu memberi  kekuatan  pelaku profesi  dalam menjalankan 

pekerjaan yang menjadi pilihan karir. Hasil berbagai  studi menunjukkan  bahwa, agar 

tenaga kerja dapat melaksanaan pekerjaan dan  mengembangkan karir di level manapun, 

tenaga kerja tersebut tidak hanya menguasai  hard skills  namun yang lebih penting adalah 

soft skills (Deepa  and  Seth, 2013; Abidina, Z. A, & Salehb, F. 2010:; Sharma & Sharma 

2010). 

Sehubungan dengan hal tersebut maka  selama pembelajaran di jurusan Pendidikan 

Teknik Boga dan Busana harus ditanamkan soft skills. Pola pembelajaran yang dipilih  

adalah  terintegrasi pada semua mata kuliah baik teori maupun praktek. Integrasi yang 

dipilih adalah  dapat mengikuti pendekatan integrasi seperti yang dikemukakan  Fogarty,  

(1991:xiv): 

1. integrasi dalam satu disiplin, ada tiga model fragmented, connected, dan nested.  

2. integrasi antar disiplin, ada lima model sequenced, shared, webbed,  threaded 

3. integrasi dalam diri siswa dengan model immersed dan membentuk jaringan antar siswa 

dengan networked.  

Soft skills yang dapat diintegrasikan cukup banyak, salah satu klasifikasi soft skills 

yang dikemukakan Simpson (2006:16). Ini terbagi  soft skills menjadi dua bagian: skill 

personal dan interpersonal, terlihat di tabel berikut:  
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Tabel 1. Klasifikasi  soft skills 
Personal skills Inter-personal skills 

Self management/caring for myself Anger management 
Confronting and managing fear Assertiveness 
Learning Communicatioan (non-languange spesifik) 
Managing stress Managing relationship 
Personal development Negotiation 
Planning,organising, and setting goals Team work  
Problem solving  
Thingking retionally  
Time management  

 

 

Selain hal tersebut ada soft skills penting  yang harus dimiliki dan memberi kontribusi  

bagi lulusan saat bekerja.  Lulusan harus siap bekerja dengan situasi kerja di abad  21 ini. 

Trilling,and Fadel,  (2009:XXVI). dalam bukunya 21st century skills- Learning for life in our 

times menguraikan beberapa skills yang harus dikuasai lulusan yaitu:  

1. Learning and innovation skills, yang terdiri atas: a) Critical thinking and problem solving, 

b) Communications and collaboration, c) Creativity and innovation 

2. Digital literacy skills, yang terdiri atas: a) Information literacy, b) Media literacy, c) 

Information and communication technologies (ICT), d) literacy. 

3.  Career and life skills, terdiri  atas: a) Flexibility and adaptability, b) Initiative and self-

direction, c) Social and cross-cultural interaction, d) Productivity and accountability, e) 

Leadership and responsibility 

 

Demikian halnya Faheem (2012) seperti yang dikutip Lavy dan Yadin (2013:416) 

telah meriview 250 pekerjaan dan menemukan sembilan soft skills penting untuk tenaga 

kerja yaitu: 1) komunikasi, 2) interpersonal, 3) analitik dan problem solving, 4) kemampuan 

mengorganisasi, 5) belajar cepat, 6) kerja tim, 7) kemampuan bekerja secara indipenden, 8) 

inovatif dan kreatif, 9) terbuka dan penyesuaian diri terhadap perubahan 

Keterkaitan antara soft skills dengan etika profesi adalah sangat erat. Berbagai 

analisis aktivitas kerja tenaga kerja menunjukkan bahwa penguasaan  konten kerja akan 

semakin baik dan semakin dapat dipertanggungjawabkan manakala ada dukungan soft skills 

didalamnya. Seorang yang profesional sadar akan tanggung jawab  profesinya. Profesi 

menuntut peningkatan diri, tanggung jawab, terbuka, mudah menyesuikan diri terhadap 

perubahan.  

Bila dianalisis  tuntutan  etika profesi  tercermin dalam kode etik dan hampir semua 

kode etik profesi  mengandung soft  skills. Karenanya  sudah sepantasnya soft skills menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran.  
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I. Penutup. 

 Pembelajaran etika profesi bagi mahasiswa Boga adalah suatu keharusan. Apapun 

profesi yang disandangnya maka  tututan etika akan menyertai. Perilaku yang mengandung 

kebajikan akan tetap menjadi cahaya bagi sekitarnya. Manakala mahasiswa telah menyadari 

pentingnya etika dan mau meimplementasikannya dalam kehidupan baik sehari-hari 

ataupun lingkup kerja maka  jadilah Indonesia ini negara yang maju dan bermartabat.  

 Ketika menjadi  guru harus dapat memberi nuansa kebaikan dalam pembelajaran. 

Ada  satu sekolah  contoh  namanya Insan Teladan masuk sebagai sekolah paling 

berkarakter (Jawa Pos, 2016, Haram menghukum siswa dengan kekerasan, Fisik 

maupun ucapan, Sabtu:5 Maret.hal  1& 11).  Sekolah ini gratis namun mampu bersanding 

dengan sekolah yang mahal dalam pembelajaran karakter. Model pembelajaran yang 

diterapkan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan  

kesiswa, tetapi harus dilakukan oleh guru dan orang tua. Ini  dilakukan melalui kelas 

parenting.  Ada nilai kemanusiaan yang ditegakkan: kebenaran, kebajikan, kedamaian, 

kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Suasana sekolah dibangun  kultur karakter 

sehingga tidak ada anak yang berantem, aktivitas perundungan (bully). Sekolah 

berani mengubah materi misal: menghilangkan kata mencuri dengan memberikan pada 

orang yang tidak dikenal. Contoh kalimat: Ani mempunyai 10 mangga kemudian 3 

mangganya dicuri orang, maka kata mencuri diganti dengan Ani memberikan 3 mangganya 

kepada orang yang tidak dikenal.  

 Ada nilai kebajikan lain yang perlu diketahui mahasiswa: (Joni Hermana. 2016.. Jawa 

Pos:kamis 11 Maret hal 1 & 11 ). dengan mengamati gerhana matahari dari keadaan terang 

menjadi gelap maka penulis mengaitkan dengan pendapat Einstein bahwa gelap itu tak ada 

yang ada adalah ketiadaan cahaya. Sejalan dengan itu Einstein menyatakan bahwa 

kejahatan itu tidak ada, yang adalah ketiadaan kebaikan dalam diri manusia. Baik disengaja 

maupun tidak disengaja telah ditutup atau dihilangkan diri sendiri. Makna filosofi adalah 

bahwa Allah tidak menciptakan kejahatan namun manusia sendiri yang menutupinya. 

Selanjutnya mengutip pendapat ahli filsafat Islam Ibnu Atha’illah Al Iskandari, dia 

menyatakan bahwa berkas cahaya Illahi yang ada dalam diri manusia itu dapat diidentifikasi 

apakah masih bersinar atau mulai redup karena tertutup oleh  perilakunya sendiri. Tiga ciri 

cahaya Illahi masih bersinar dalam diri seseorang bila: 1) ketika menerima suatu kebenaran, 

orang tersebut langsung menerima sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana  

yang batil, 2) ketika hatinya mampu melihat kebenaran, lalu meyakininya sehingga menjadi 

keyakinan yang tidak  mudah tergoyahkan, 3) Ketika manusia diberiNya Ilham tentang 
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bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan, sementara orang lain mungkin tidak 

pernah memikirkannya ataupun terlintas sedikitpun dalam benaknya. Oleh sebab itu maka 

setiap orang punya kewajiban untuk menjaga berkas cahaya Illahi yang berada didalam  

dirinya agar kita  terjaga dan tetap berada  dijalan yang lurus yang akan menyelamatkan 

hidupnya baik di dinia dan di akherat.  
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