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TUGAS ETIKA PROFESI 4

1. Salah satu syarat untuk menjadi profesional adalah memiliki kompetensi dalam 

bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebutkan kompetensi utama yang 

harus dimiliki oleh sarjana Teknik Industri !

Jawab:

Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh Sarjana Teknik Industri adalah:

• Manajemen Kualitas yaitu:

Kebutuhan konsumen, merancang produk baik berupa barang atau jasa 

sesuai dengan standart kualitas yang diinginkan, termasuk standar kualitas 

internasional, seperi SNI, ISO, dan lain-lain.

• Pengembangan Desain Produk:

Mengelola proses perancangan dan pengembangan produk mulai dari 

identifikasi kebutuhan pasar, perancangan produk, pengujian produk baru 

sampai ke tahap komersialisai produk atau jasa. Selain itu juga keampuan 

untuk melakukan inovasi produk.

• Desain Sistem Manufaktur dan Sistem Produksi, yaitu:

Tentang Perancangan dan pengelolaan proses manufaktur, perencanaan dan 

pengendalian produksi, proses produksi, tata letak pabrik, analisis biaya 

produksi, dan produktivitas.

 Ergonomi (Human Factor Engineering), yaitu:

Pemberdayaan manusia dalam sistem integral seperti ergonomi, analisis 

perancangan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Sumber: http://www.gunadarma.ac.id/en/page/teknik-industri.html



2. Dilemma moral merupakan hal yang sering ditemui dalam menjalankan profesi 

keteknikan. Jelaskan cara penyelesaian dilemma moral menurut faham 

utilitarianisme! Berikan contoh kasus !

Jawab:

Utilitarianisme adalah suatu tindakan yang membawa manfaat bagi anggota 

masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat, berfaedah, atau 

menguntungkan. Istilah ini sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. 

Paham utilitarianisme ini juga menjadi ukuran baik tidaknya suatu tindakan 

dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu.

Contoh paham utilitarianisme adalah seorang ilmuan yang tetap bereksperimen 

terhadap percobaan sistem yang diamatinya dalam perkembangan teknologi.

Para profesional atau insinyur di bidang keteknikan tampaknya memiliki paham 

utilitarianisme karena seorang insinyur di bidang keteknikan lebih mementingkan 

hal-hal yang bermanfaat, sehingga membawa keberuntungan untuk pihak terkait, 

atau orang banyak.

Sumber: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/tugas-1-etika-profesi-11/

3. Jelaskan minimal 5 kasus yang terkait dengan pelanggaran etika profesi dalam 

bidang keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi!

Jawab:

a. Seorang yang bekerja di bagian Quality Control tersebut melakukan hal 

yang dianggap tidak baik, yaitu dengan meloloskan seuatu produk yang 

sebenarnya dianggap cacat atau tidak layak. Hal ini disebut pelanggaran 

etika karena didalam diri orang tersebut tidak ditanamkan norma-norma 

yang berlaku dalam etika profesi. Dampak yang akna di timbulkan 

berdasarkan kasus tersebut yaitu perusahaan dimana produk tersebut 

diciptakan akan di tinggalkan oleh konsumennya, karena meloloskan suatu 

produk yang seharusnya di tolak di bagian quality control tersebut, selain itu 



nama baik dari perusahaan tersebut akan tercoreng karena tindakan dari 

oknum yang melakukan hal-hal tidak terpuji itu.

b. Penyelewengan anggaran atau keuangan teknik oleh oknum yang tak 

bertanggungjawab demi kepentingan pribadi. Hal ini disebut pelanggaran 

etika karena didalam diri orang tersebut tidak ditanamkan norma-norma 

yang berlaku dalam etika profesi. Dampak yang ditimbulkan dalam hal ini 

yaitu perusahaan yang bersangkutan akan mengalami kerugian dalam segi 

finansial.

c. Seorang melakukan kecurangan dalam bentuk meminimalisir suatu kapasitas 

bahan baku yang seharusnya sudah ditetapkan demi mendapatkan 

keuntungan dari segi finansial kedalam dirinya sendiri. Contoh dalam proyek 

pembuatan jalan, maka bahan yang seharusnya dibeli untuk kebutuhan 

proyek tersebut dikurangi kapsitasnya agar biaya menjadi murah dan 

keuntungannya akan diterima oleh orang yang melakukan hal tersebut. Hal 

ini disebut pelanggaran etika profesi karena didalam diri orang tersebut tidak 

ditanamkan norma-norma yang berlaku dalam etika profesi.

d. Sektor Industri/usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan antara lain 

tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil laut). Limbah usaha 

kecil pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena 

mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, 

mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan 

pembersihan. Sebagai contohnya limbah industri tahu, tempe, tapioka 

industri hasil laut dan industri pangan lainnya, dapat menimbulkan bau yang 

menyengat dan polusi berat pada air bila pembuangannya tidak diberi 

perlakuan yang tepat. Air buangan (efluen) atau limbah buangan dari 

pengolahan pangan dengan Biological Oxygen Demand ( BOD) tinggi dan 

mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida. 

Apabila efluen dibuang langsung ke suatu perairan akibatnya menganggu 



seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian 

ikan dan biota perairan lainnya.

e. Seseorang admin database perusahaan (bank, operator seluler, dan 

sebagainya) menggunakan hak akses yang dimilikinya, untuk menggunakan 

data pelanggan untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan 

perusahaan. Sehingga perusahaan merugi karena hal tersebut dan profesi 

tersebut menjadi tercemar nama baiknya.

Sumber: http://lisagirgis.blogspot.com/2012/04/pengertian-etika.html

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/etika-profesi-71/

4. Jelaskan yang dimaksud dengan “toxic colonialism” dan hubungannya dengan 

etika lingkungan. Berikan contoh kasus!

Jawab:

Toxic colonialism adalah kumpulan limbah beracun berupa barang bekas yang 

dibuang kealam dan mengandung zat berbahaya seperti minyak, dioxindan PCB 

(polychlorinated biphenyls). Hubungan limbah ini dengan etika lingkungan

adalah bahwa keterkaitan dari limbah beracun yang dibuang sembarangan ke 

lingkungan akan berdampak pada kelestarian lingkungan, dapat juga 

menyebabkan polusi dan dapat mengurangi keseimbangan lingkungan. Contoh 

kasus yaitu limbah beracun dapat mengambil berbagai bentuk. Seringkali 

bertopeng sebagai ekspor barang berharga, sejumlah besar komputer dibuang, 

mobiles ponsel dan sampah elektronik lainnya, serta mobil tua dan lemari es 

dikirim ke Afrika. Obyek semua diisi dengan zat berbahaya, beberapa di 

antaranya sangat beracun, termasuk minyak, retardants kebakaran, dioxin dan 

PCB (polychlorinated biphenyls). Di bawah jubah bantuan kerjasama dan 

pengembangan, jenis polusi terus berlanjut. Kadang-kadang diatur dalam bentuk 

kontrak yang ditandatangani antara Pemerintah negara-negara terbelakang dan 

berkembang. Misalnya, dalam satu kasus Pemerintah Benin menandatangani 

perjanjian dengan Perancis dan menerima pembayaran uang muka tunai sebesar 



US $ 1,6 juta dan 30 tahun bantuan pembangunan dengan imbalan menerima 

limbah berbahaya, termasuk limbah radioaktif. Pengiriman Limbah mengandung 

logam beracun, limbah rumah sakit, kedaluwarsa bahan kimia dan pestisida dan 

lumpur beracun, semua ditakdirkan untuk dikubur, dibakar atau didaur ulang. (6) 

Ketika pengobatan limbah berbahaya dianggap terlalu mencemari atau paling 

tidak menguntungkan, negara-negara Barat mengirim Afrika limbah dan Asia, 

atas nama daur ulang. Sepanjang perjalanan menyusuri pantai Afrika Barat, kapal 

Amerika dan Eropa offload kontainer diisi dengan komputer lama, air kotor, dan 

peralatan medis yang digunakan.

Sumber:http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=473:toxic-colonialism-the-human-rights-implications-of-illicit-trade-of-

toxic-waste-in-africa&catid=91:rights-in-focus&Itemid=296

5. Jelaskan tentang keterkaitan antara Risiko dan kemajuan teknologi! Berikan 

contoh nyata! Bagaimana cara mengurangi risiko yang mungkin terjadi?

Jawab:

Keterkaitan antara risiko dan kemajuan teknologi adalah semakin maju teknologi 

yang digunakan semakin tinggi pula risiko yang akan dialami dari kemajuan 

teknologi tersebut serta dapat menimbulkan sesuatu yang besar apabila tidak 

dipergunakan dengan benar dan tidak dilengkapi dengan berbagai alat keamanan 

dan keselamatan. Perkembangan teknologi komputer perbankan bias dilihat dari 

berbagai istilah yang sering kita dengar di media massa, misalnya on line system, 

Automated Teller Machine (ATM), system kliring elektronik, home banking, 

internet banking SMS banking, mobile banking, dan berbagai istilah teknis 

lainnya. Penggunaan TSI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha perbankan, sehingga dapat memberikan 

hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi. 

Namun demikian, TSI juga mengandung resiko yang dapat merugikan 

kepentingan bank maupun masyarakat. Misalnya, penyalahgunaan, kehilangan 



dan kerusakan data. Untuk mengurangi risiko tersebut, manajemen bank harus 

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan dan pengamanan yang 

memadai serta tetap menjaga kerahasiaan bank.

Sumber: http://journal.mercubuana.ac.id/data/xBAB%201.doc

6. Jelaskan peranan Insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan 

hidup! Berikan masing-masing contoh nyata.

Jawab:

Peranan insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup itu

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila insinyur memiliki jiwa 

akan kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi kepada masyarakat yang 

memerlukannya maka akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. 

Sedangkan, melakukannya tanpa adanya etika profesi membuat profesi yang 

terhormat akan segera jatuh menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa, 

yang ujung-ujungnya akan merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Sebagai 

contoh dalam bencana Bhopal, pada tahun 1984 di kota Bhopal,India, perusahaan 

multinasional mengalami kebocoran gas beracun Methyl Isocynate (MIC). Gas

tersebut kemudian mencemari manusia dan lingkungan disekelilingnya sehingga 

akhirnya menelan korban sebanyak 2.500 orang meninggal. Dari kasus tersebut 

dapat dilihat bahwa insinyur berperan dalam kerusakan lingkungan. Dimana 

insinyur tidak menggunakan sistem keselamatan dan keamanan untuk orang-

orang disekitar daerah itu dengan alasan untuk menghemat biaya.

Sumber:http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/index.php?stateid=files&xcat_id=0.


