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TUGAS SOFTSKILL 4 

“ETIKA PROFESI” 

 

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 merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang sarjana 

teknik industri dalam bidang yang sedang dilakukan, atau bisa disebut dengan keahlian 

dalam bidang teknik industri. 

Kompetensi utama tersebut yaitu: 

a. Mampu mengidentifikasikan, memformulasikan, dan memecahkan masalah-masalah 

perancangan maupun perbaikan sistem integral yang terdiri dari manusia, material, 

informasi, peralatan, dan energi secara kreatif. 

b. Mampu mengimplementasikan hasil-hasil pemecahan masalah dan mempunyai 

wawasan luas sehingga dapat memahami dampaknya terhadap konteks sosial, 

lingkungan, dan konteks lokal maupun global. 

c. Mampu beradaptasi terhadap teknik dan alat analisis baru yang diperlukan dalam 

menjalankan praktek profesi teknik industri yang dimilikinya. 

d. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif. 

e. Memahami dan menyadari tanggung jawab profesi dan etika. 

f. Mampu merencanakan, mendesain, mengorganisasi, serta mengoperasikan sistem 

industri secara efektif dan efisien. 

g. Mengintegrasikan komponen dan atau proses suatu sistemmanufaktur yang meliputi: 

manusia, mesin, bahan, peralatan, energi, informasi dan modal. 

Referensi :  

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/tugas-ke-2-3/ 

http://www.scribd.com/doc/98186073/Tugas-4-Etika-Profesi 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/tugas-ke-2-3/
http://www.scribd.com/doc/98186073/Tugas-4-Etika-Profesi


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 merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah 

yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah 

yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Utilitarianisme berpegang pada 

kaidah dasar bahwa sesuatu dikatakan baik atau benar, bukan karena sesuatu itu 

dinyatakan baik oleh Tuhan atau masyarakat; sesuatu dinyatakan baik kalau sesuatu yang 

dimaksud itu mempunyai nilai utility (nilai guna bagi kebaikan manusia). Kalangan 

utilitarian kemudian mendefinisikan apa yang dimaksud nilai guna (utility) itu. Secara 

umum biasanya mereka mengartikan utility dengan kebahagiaan (happiness). Jadi, 

menurut mereka, sesuatu dikatakan baik kalau sesuatu yang dimaksud itu mendatangkan 

kesenangan dan kebahagiaan bagi hidup manusia. 

Contoh: seseorang anggota MPR yang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyelamatkan 

masyarakat yang masih dibawah umur untuk sekolah gratis atau menerima uang tip dari 

pihak tertentu sehingga uangnya digunakan oleh pihak tersebut. Apabila seseorang 

tersebut memilih untuk berada di jalan yang benar, maka orang tersebut dikatakan dapat 

mendatangkan kebaikan bagi orang lain. 

 Referensi :  

http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme,Juni2010&http://id.wikipedia.org/wiki/Taha

p_perkembangan_moral_Kohlberg, Maret 2012 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/tugas-etika-profesi-13/ 

 

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

keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi! 

Jawab: 

Kasus yang pertama yaitu pada seorang yang bekerja di bagian Quality Control 

tersebut melakukan hal yang dianggap tidak baik, yaitu dengan meloloskan suatu 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 akan 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, 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/tugas-etika-profesi-13/


selain itu nama baik dari perusahaan tersebut akan tercoreng karena tindakan dari oknum 

yang melakukan hal-hal tidak terpuji itu. 

Kasus yang kedua yaitu 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. Sebaiknya orang yang melakukan hal 

tersebut tidak diperbolehkan masuk kedalam dunia kerja, karena dalam diri  orang terdapat 

pelanggaran-pelanggaran etika profesi yang seharusnya tidah dlakukan oleh setiap orang 

yang bekerja dalam perusahaan. 

Kasus yang ketiga yaitu dalam bidang proyek teknik, seorang melakukan kecurangan 

dalam bentuk meminimalisir suatu kapasitas bahan baku yang seharusnya sudah d 

tetapkan 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. Dampak yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu 

proyek yang bersangkutan akan mengalami kerugian dalam segi finansial, selain itu.umur 

ekonomis dari jalan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, 

karena material yang seharusnya digunakan sudah diminimalisir demi keuntungan pribadi.            

Kasus keempat yaitu membahas mengenai bahan buangan yang dihasilkan dari 

industri besi baja seperti mesin bubut, cor logam dapat menimbulkan pemcemaran 

lingkungan. Sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap dan gas yang 

mengotori udara sekitarnya. Selain pencemaran udara oleh bahan buangan, kebisingan 

yang ditimbulkan mesin dalam industri baja (logam) mengganggu ketenangan sekitarnya. 

kadar bahan pencemar yang tinggi dan tingkat kebisingan yang berlebihan dapat 

mengganggu kesehatan manusia baik yang bekerja dalam pabrik maupun masyarakat 

sekitar. Tetapi sekarang sudah ada limbah yang tidak merugikan lagi atau sudah dapat 

dipakai untuk mandi dan sebagainya. 

Kasus kelima merupakan sektor sandang dan kulit seperti pencucian batik, batik 

printing, penyamakan kuit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam proses 

pencucian memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah yang besar. Proses ini 

menimbulkan air buangan (bekas Proses) yang besar pula, dimana air buangan 



mengandung sisa-sisa warna, BOD tinggi, kadar minyak tinggi dan beracun (mengandung 

limbah B3 yang tinggi). 

Kasus yang keenam tentang internet, adalah jaringan komputer yang terhubung secara 

internasional dan tersebar di seluruh dunia. Fasilitas internet sangatlah penting bagi semua 

orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pelanggaran yang dilakukan yaitu 

berupa penyalahgunaan situs seperti situs pornografi, perjudian dll. 

Referensi: 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20y

ang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang

%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&

source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.

ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-

profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTC

TDLefAE29Og 

http://achmadsofwanyusuf.files.wordpress.com/2011/02/etika-profesi-1.pdf 

 

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 ke  

alam dan mengandung zat berbahaya seperti minyak, dioxin dan PCB (polychlorinated 

biphenyls). Hubungannya dengan etika lingkungan yaitu dalam hal kebijaksanaan moral 

manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap 

kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga 

keseimbangan lingkungan tetap terjaga. 

Contoh kasus pada negara-negara di Afrika yang digunakan secara luas oleh perusahaan 

asing dan mitra mereka sebagai tempat pembuangan limbah beracun dari negara-negara 

industri dalam jumlah besar. Dampak dari pembuangan limbah beracun ini jelas serius 

membahayakan kesehatan manusia, sumber mata pencaharian bagi penduduk lokal dan 

kualitas lingkungan alam. 

Referensi : 

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080406214124AA606dN,Juni2012&h

ttp://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=articlee&id=4

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jelaskan%20minimal%205%20kasus%20yang%20terkait%20dengan%20pelanggaran%20etika%20profesi%20dalam%20bidang%20keteknikan%20termasuk%20jenis%20pelanggaran%20etika%20yang%20terjadi&source=web&cd=8&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwartawarga.gunadarma.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Ftugas1-etika-profesi.doc&ei=SNHpT7mtEcHprQflm7iVDg&usg=AFQjCNEvF1Mkqb_2peLyUTCTDLefAE29Og
http://achmadsofwanyusuf.files.wordpress.com/2011/02/etika-profesi-1.pdf


73:toxic-colonialism-the-human-rights-implications-of-illicit-trade-of-

toxiwasteinafrica&catid=91:rights-in-focus& Itemid=296, Juni 2012 

http://www.chacha.com/question/what-is-the-definition-of-toxic-colonialism 

 

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

Bagaimana cara mengurangi risiko yang mungkin terjadi? 

Jawab: 

Keterkaitan risiko dan kemajuan teknologi yaitu dapat menimbulkan sesuatu yang besar 

apabila tidak dipergunakan dengan benar dan tidak dilengkapi dengan berbagai alat 

keamanan dan keselamatan. Keterkaitan antara risiko dan kemajuan teknologi itu 

berbanding lurus, semakin maju teknologi yang digunakan semakin tinggi pula risiko akan 

dampak dari adanya kemajuan teknologi tersebut. 

Sebagai contoh nyata seperti kasus Chernobyl, dimana penggunaan pembangkit listrik 

yang menggunakan teknologi nuklir mempunyai dampak yang tinggi pula. Peristiwa 

tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia baik secara langsung maupun secara 

perlahan. Berbagai penyakit dan cacat menerpa manusia dewasa sampai anak kecil, 

dengan waktu pemulihaan yang lama bahkan tidak bisa diobati. 

Ada hal-hal yang digunakan untuk mengurangi risiko tersebut yaitu dengan meningkatkan 

kesadaran akan etika profesi dari insinyur atau pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan 

tersebut. Baik dengan meninjau keselamatan umat manusia maupun kejujuran dalam 

menjalankan tugasnya sesuai kemampuan di bidangnya. Apabila pihak yang terlibat dalam 

kasus chernobyl tersebut berkompetensi di bidangnya, maka dapat mengurangi dampak 

terjadinya ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. 

 Referensi : 

  http://www.scribd.com/anggit_setiyadi/d/98202529-Tugas-4-softskil 

  http://www.scribd.com/doc/98292481/Tugas-4-Etika-Profesi 

 

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 saling 

berhubungan satu sama lain. Apabila insinyur memiliki jiwa akan kesadaran yang kuat 

untuk mengindahkan etika profesi kepada masyarakat yang memerlukannya, maka akan 

menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Peranannya yaitu menggunakan pengetahuan 

http://www.chacha.com/question/what-is-the-definition-of-toxic-colonialism
http://www.scribd.com/anggit_setiyadi/d/98202529-Tugas-4-softskil
http://www.scribd.com/doc/98292481/Tugas-4-Etika-Profesi


dan keterampilan atau keahlian untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan lingkungan 

hidup. Contoh: Seorang yang bergerak di bidang kehutanan, tidak boleh melakukan 

penebangan dengan melanggar prosedur yang ada dan mencoba untuk mengambil 

keuntungan sendiri. 

Hal lainnya yang diperlukan yaitu bersikap jujur, tidak memihak dan melayani kesetiaan 

pada masyarakat antara lain pengusaha dan klien mereka. Contoh: Membayar ganti rugi 

musibah yang dialami klien mereka. 

Berjuang untuk meningkatkan kompetensi serta menjaga nama baik dari teknik profesi dan 

mendukung masyarakat professional dan teknik dari disiplin mereka. Contoh: Tidak 

melakukan korupsi dan membayar ganti rugi atas PHK yang dilakukan perusahaan 

tersebut terhadap para pekerja. 

Referensi : 

http://www.onlineethics.org/Education/instructessays/herkert2.aspx,2012 

  http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/index.php?stateid=files&xcat_id=0.0 


