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Soal-Soal Tugas 2 Etika Profesi ! 

1. Jelaskan perbedaan pokok antara moral dengan etika, berikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari! 

Jawab: perbedaan moral dan etika adalah menurut beberapa sumber mengutarakan  

definisi yang tepat untuk pengertian Moral adalah moral yang berkenaan dengan norma - 

norma umum, mengenai apa yang baik atau benar dalam cara hidup seseorang sedangkan 

etika 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. Berdasarkan penjelasan berbagai sumber bisa disimpulkan perbedaan moral 

dan etika adalah moral meruapakan bahasan mengenai aturan-aturan yang mengenai sikap 

dan perilaku manusia sebagai manusia pun juga sedangkan etika merupaka sikap dan 

tingkah laku yang dimiliki seseorang berawal dari pemikiran krisis agar menjadikan 

perbuatan dan sikap manusia terkontrol. Sebagai contoh kehidupan sehari-hari adalah 

bagaimana cara menghargai sesama dan tidak berbuat sewena-wena serta menggangu 

antar personal sedangkan contoh kecil dari etika yaitu mempunyai kepribadian yang 

ramah dan baik terhadap sesama sehingga membentuk suatu karakter, watak menjadikan  

suatu personal mempunyai etika baik.  

Ref: http://mnhmotivator.blogspot.com/2011/05/perbedaan-dan-persamaan-akhlak-

moral.html (diunduh 01-03-12).  

http://www.scribd.com/doc/24595450/Pengertian-Etika-Dan-Moral (Diunduh 01-

03-2012).  

 

2. Jelaskan perbedaan pokok antara paham kantianisme dan utilitariansime! Berikan contoh 

masing-masing! Paham mana yang lebih banyak dianut oleh para profesional/Insinyur di 

bidang keteknikan? Mengapa?  

http://mnhmotivator.blogspot.com/2011/05/perbedaan-dan-persamaan-akhlak-moral.html
http://mnhmotivator.blogspot.com/2011/05/perbedaan-dan-persamaan-akhlak-moral.html
http://www.scribd.com/doc/24595450/Pengertian-Etika-Dan-Moral


Jawab: Paham kantianisme adalah Paham dimana setiap kita mengambil keputusan, kita 

harus membayang kan bagaimana bila kita adalah pihak yang dirugikan dengan istilah lain 

apabila kita berbuat jujur terhadap apa yang disampaikan kepada seseorang maka 

perbuatan jujur itu dapat merugikannya. Paham utalitariansime adalah paham yang 

menekankan pada perbuatan yang menghasilkan manfaat, tentu manfaatnya bukan yang 

bersifat sembarang tetapi denga memberikan sisi kebahagiam bagi banyak orang 

contohnya seperti memberikan santunan kepada warga miskin dan memberikan 

fasilitas/alat-alat olahraga bagi warga sekitar. 

Menurut pendapat saya paham utilatarianisme yang lebih banyak dipakai oleh para ahli 

dan insinyur dalam bidang keteknikan, karena penekanan pada perbuatan yang 

menghasilkan manfaat agar dapat memberikan suatu kebahagian kepada lingkungan 

sekitar.  

Ref: http://aprillins.com/2010/1554/2-teori-etika-utilitarisme-deontologi/ (diunduh pada 

01-03-20120. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Amanita%20Novi%20Yushita,

%20S.E./TEORI%20ETIKA.pdf (diunduh 1-03-2012).  

 

3. Jelaskan yang dimaksud dengan dilemma moral, beri contoh dalam kejadian 

dalam kehidupan sehari-hari! 

Jawab:  

Dilema moral adalah suatu keadaan apabila seseorang individu atau sekumpulan 

masyarakat menghadapi satu situasi berkonflik di mana terdapat beberapa pilihan dalam 

membuat sesuatu keputusan moral. Selalunya, satu dilema moral mengandung satu 

isu,dan beberapa watak tertentu di mana seseorang itu terpaksa membuat sesuatu 

keputusan. 

Contoh: seperti dalam kasus yang sering terjadi didaerah sekitar kita yaitu maraknya 

keputusan pemerintah dan oknum terkait yang terlalu berani untuk mengambil suatu 

keputusan dan hak masyarakat mengakibatkan timbulnya suatu konflik dan kekerasan 

dengan dipicu  isu dan watak.  

http://pendidikanmoral.um.edu.my/uploads/rujukan/real%20life%20dilema.pdf.  

 

http://aprillins.com/2010/1554/2-teori-etika-utilitarisme-deontologi/
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Amanita%20Novi%20Yushita,%20S.E./TEORI%20ETIKA.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Amanita%20Novi%20Yushita,%20S.E./TEORI%20ETIKA.pdf
http://pendidikanmoral.um.edu.my/uploads/rujukan/real%20life%20dilema.pdf


4. Salah satu syarat untuk menjadi profesional adalah dimilikinya kompetensi dalam 

bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut jelaskan kompetensi utama dan kompetensi 

penunjang yang harus dimiliki oleh Sarjana Teknik Industri Indonesia! 

Jawab: sebelum membahas kompetensi utama dan kompetensi penunjang yang harus 

dimiliki oleh seorang teknik Indonesia, sebaiknya kita sidikit flashback ilmu yang saya 

dapat selama kuliah sebagai mahasiswa teknik industri yaitu bagaimana lahirnya Teknik 

Industri adalah untuk melayani sektor manufaktur, maka bidang kerja dari lulusan teknik 

industri adalah pada jalur Production Officer hingga ke Director dan menjadikan seorang 

professional. Kompetensi utama nya adalah menguasai dan mengerti Total Quality 

Management agar segala sesuatu yan dihasilkan harus memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan dengan merancang sistem kerja yang selayaknya dan ergonomis 

membuat operator dalam bekerja merasa aman dan nyaman.  

 Pengembangan Desain Produk dan perencanaan project seorang lulusan teknik 

industri harus dapat Mengelola proses perancangan dan pengembangan  produk mulai 

dari identifikasi kebutuhan pasar serta perancangan produk, pengujian produk baru 

sampai ke tahap komersial produk/jasa yang dihasilkan menggunakan. Selain itu juga 

kemampuan untuk melakukan inovasi produk sesuai kebutuha pasar. Sistem produksi 

yaitu mampu merancang dan mengleola proses manufaktur, perencanaan dan 

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

produktivitas. 

 


