
ETIKA PEMASARAN DAN 

PRODUKSI



Norma dan Etika Bidang Pemasaran

 Etika pemasaran dalam konteks produk:

– Produk yang dibuat  berguna dan 
dibutuhkan masyarakat.

– Produk yang dibuat berpotensi ekonomi 
atau benefit

– Produk yang dibuat bernilai tambah tinggi

– Produk yang dapat memuaskan masyarakat

Etika pemasaran dalam konteks harga:

– Harga diukur dengan kemampuan daya beli 
masyarakat.

– Perusahaan  mencari margin laba yang 
layak.

– Harga dibebani cost produksi yang layak.



 Etika pemasaran dalam konteks tempat / 
distribusi:

– Barang dijamin keamanan dan keutuhannya.

– Konsumen mendapat pelayanan cepat dan 
tepat.

Etika Pemasaran dalam konteks promosi :

– Sebagai sarana menyampaikan informasi 
yang benar dan obyektif.

– Sabagai sarana untuk membangun image 
positif.

– Tidak ada unsur memanipulasi atau 
memberdaya konsumen.

– Selalu berpedoman pada prinsip2 kejujuran.

– Tidak mengecewakan konsumen.

Lanjutan norma dan etika bidang pemasaran ……….





Etika produksi









Multimedia 

Multimedia adalah penggunaan computer untuk menyajikan dan 
menggabungkan text, suara gambar dan animasi dengan dengan alat bantu 
dan koneksi ( tool dan internet link) sehingga pengguna dapat berinteraksi 
berkarya dan berkomunikasi dan multimedia juga diadopsi oleh dunia game.
Multimedia digunakan pula di dunia pendidikan dan bisnis. 

Di dalam dunia pendidiakn multimedia digunakan sebagai bahan atau media 
pengajaran baik dalam kelas maupun sendiri sendiri. Didalam bisnis 
multimedia digunakan sebagai profil perusahaan, promosi bahkan sebagai 
kios informasi dan pelatihan.

Definisi Multimedia
Multimedia adalah Perpaduan antara teks, grafik, sound, animasi, dan video 
untuk menyampaikan pesan kepada publik. 

Jenis Multimedia
Pada perkembangannya Multimedia dibagi atas dua jenis yaitu “Multimedia 
Linier” dan “Multimedia Interaktif. Multimedia Liner adalah jenis multimedia 
yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa diliat pada semua jenis film, 
Tutorial Vidio, dll. sedangkan Multimedia Interaktif adalah jenis multimedia 
interaksi, artinya ada interaksi antara media dengan pengguna media melalui 
bantuan komputer, mouse keaboard.



Etika komputer

James H.  Moor mendefinisikan etika 

komputer sebagai  analisis mengenai  sifat 

dan dampak social   teknologi  komputer,  

serta  formulasi  dan  justrifikasi  kebijakan 

dalam menggunakan teknologi tersebut 

secara etis.



Kode etik seorang programmer

1. Seorang programmer tidak boleh membuat atau 
mendistribusikan Malware.

2. Seorang   programmer   tidak   boleh  menulis   kode   
yang   sulit   diikuti   dengan sengaja.

3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi 
yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak 
akurat.

4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang 
kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah 
meminta izin.

5. Tidak boleh mencari  keuntungan  tambahan dari  
proyek yang didanai  oleh pihak kedua tanpa izin.



6. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools.

7. Tidak boleh menerima dana  tambahan dari  berbagai  pihak eksternal  
dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin.

8. Tidak   boleh   menulis   kode   yang   dengan   sengaja   menjatuhkan   kode 

programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status.

9. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan.

10. Tidak   boleh   memberitahu   masalah   keuangan   pada   pekerja   dalam 

pengembangan suatu proyek.

11. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain.

12. Tidak boleh mempermalukan profesinya.

13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi.

14. Tidak boleh mengenalkan bug yang  ada di  dalam  software yang nantinya 

programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug.

15. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer.



Poynter, menyatakan profesi jurnalis 

dan organisasi multimedia massa
Integritas keredaksian, karena hal ini sangat penting untuk menjaga 
kepercayaan publik sekaligus menjaga  kredibilitas,

Keterbukaan komunikasi di kalangan redaksi dengan pemasaran 
dalam organisasi multimedia massa, sehingga dapat memanfaatkan 
peluang ekonomi guna meraih keuntungan dari kecenderungan 
pertumbuhan bisnis di Internet,

.Riset pasar dan menentukan ukuran berbisnis menjadi salah satu 
alat penting dalam menentukan arah kebijakan/panduan 
mengembangkan bisnis isi berita (content), dan bermanfaat untuk 
menjaga keseimbangan mendapatkan keuntungan sekaligus 
memberikan pelayanan informasi ke publik,

Pengalaman konsumen menjadi hal utama, sehingga perlu 
senantiasa mengevaluasi berbagai model promosi/iklan guna 
mengetahui keinginan publik yang secara signifikan perlu 
diperhatikan organisasi multimedia massa.





Iklan dan Dimensi Etis

 Iklan ialah bentuk komunikasi tidak langsung yg 
didasari pada informasi tentang keunggulan suatu 
produk sehingga mengubah pikiran konsumen 
untuk melakukan pembelian.

 Fungsi Iklan:

– Iklan sebagai pemberi informasi tentang produk 
yang ditawarkan di pasar.

– Iklan sebagai pembentuk pendapat umum 
tentang sebuah produk.



Persoalan Etis Dalam Iklan

Iklan merongrong otonomi dan kebebasan 

manusia.

Iklan yang manipulatif dan persuasif non-

rasional menjadikan manusia yang 

konsumtif.

Iklan merongrong rasa keadilan sosial dan 

memicu kesenjanggan sosial.



Prinsip – prinsip Etis Dalam Iklan

Iklan tidak boleh menyampaikan informasi 

yang palsu dengan maksud memperdaya 

konsumen.

Iklan wajib menyampaikan semua informasi 

tentang produk yang diiklankan.

Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan.

Iklan tidak boleh mengarah pada tindakan 

yang bertentangan dengan moralitas.


