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1. Jelaskan pengertian dan cakupan etika propesi! 

Jawab:  

 Pengertian etika menurut sumber yang ada adalah berasal dari kata etik (atau etika) dan ethos 

yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat, yang Menjadikan sebagai suatu subyek dan 

membahas tingkah laku yang bersikap baik dan buruk sehingga orang itu lebih berpikir dan krisis 

untuk berbuat sesuatunya. Sedangkan propesi adalah sebuah kegiatan kelompok lapangan 

pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tinggi  untuk memenuhi kebutuhan 

kelangsungan hidupnya. Dan secara luas pengertian dari etika profesi ialah sebuah lingkup 

tingkah laku antara baik dan buruk didalam suatu instansi atau suatu kelompok yang menjalankan 

suatu pekerjaan dan pelakunya harus selalu berfikir dan kritis dalam mengambil suatu keputusan 

yang akan menciptakan suasana damai, tertib, aman dan sejahtera. Yang berarti suatu definitive 

dari cakupan etika propesi menurut pendapat saya adalah suatu pengenalan dan pemahaman 

mengenai etika antara harus bersifat baik dan buruk dalam menjalankan suatu aktivitas pekerjaan 

agar terciptanya hubungan yang harmonis dan sejahtera antar pelaku profesi.  

 

2. Apa tujuan dari proses pembelajaran etika propesi ketehnikan! 

Jawab:  

 Pendapat  saya tujuan dari pembelajaran etika propesi ketehnikan adalah dituntut seorang 

pelaku teknik atau (engginers) menegakan dan memajukan intergritas, hormat dan kemuliaan dari 

pemangku jabatan ketekhnikan seperti uraian-uraian sebagai berikut: 

a. Dapat menggenggam tertinggi keselamatan, kesehatan dan kesejateraan dari publik 

didalam kinerja operator  

b. Harus bisa Berpikir lebih kritis untuk menunjang kelangsungan hidup kesehariannya.  

c. Agar bisa menegakan dan menambah hormat integritas dan kemualian seorang atasan.  



d. Mempunyai sifat professional kepada klien dan atasan sebagai rasa kepercayaan yang 

menghindari konflik dari daya tarik.  

e.  Membangun reputasi professional berbentuk penghargaan dari jasa mereka dan tidak 

boleh bersaing.  

 

3. Apa yang dimaksud dengan kode etik?  

Jawab:  

 Dimaksud dengan kode etik adalah berupa nilai-nilai etika dan hasil yang secara optimal dan 

perlu dikembangkan bisa secara umum dan khusus tentang suatu norma yang menjadikan suatu 

pedoman etis suatu kegiatan pekerjaan, dan berupa aturan tata cara sebagai pedoman berprilaku.  

 

4. Jelaskan kode etik insinyur (keteknikan) menurut ABET! 

Jawab: 

 ABET mengemukakan dan mempublikasikan kode etik insinyur (1985) berisikan empat 

prinsip etika dasar dengan profesi dasar ketehnikan adalah  

a. Seorang insinyur dapat memajukan integritas dan menegakan kehormatan dan martabat 

tingkat profesi dengan menggunakan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan 

manusia.  

b. Menjadikan pribadi jujur dan bersifat adil, melayani dengan kesetian masyarakat, 

pengusaha dan klien.  

c. Bekerja keras dan berusaha meningkatkan kemampuan kompetensi dari tingkat profesi.  

d. Mendukung masyarakat professional dan teknis dari disiplin mereka.  

 Penjelasan yang dikemukakan oelh ABET ini pada 4 prinsip adalah seorang insinyur harus 

memiliki skill dan disiplin sehingga dapat meningkatkan kompetensi kejujuran terhadapa 

masyarakat, pengusaha, klien yang dapat memajuka integritas insinyur terhadap profesinya.  
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