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1. Salah satu untuk menjadi professional adalah memiliki kompetensi dalam bidangnya . 

sehubungan dengan hal tersebut, sebutkan kompetensi utama yang harus oleh sarjana teknik 

industri ?  

Jawab: kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang lulusan sarjana teknik industri 

untuk menjadi professional adalah sebagai berikut:  

a. Harus bisa menciptakan desain sistem kerja pada suatu perusahaan yang menjadikan tren 

positif untuk perusahaan tersebut.  

b. Mempunyai kemampuan merancang desain layout perusahaaan bermaksud menciptakan 

suasana kerja yang yang dapat meningkatkan kualitas produksi.  

c. Mampu mendata sistem kerja secara statistik.  

d. Cepat beradaptasi dan bekerja sama dengan operator lainnya atau bawahan.  

e. Memahami dan bertanggung jawab mengenai etika profesi.  

f. Mampu menjalankan sistem komputasi dengan baik.  

g. Memiliki rasa tanggung jawab yang professional.  

Sumber: Ryan alfiansyah  (sumber sendiri). 

2. Dilema moral yang merupakan hal yang sering ditemui dan menjalankan profesi keteknikan. 

Jelaskan cara penyelesaian dilemma moral menurut faham utilitarinisme! Berikan contoh 

kasus!  

 Penyelesaian dilemma moral menurut faham utilitarinisme  

dilema moral yang sering ditemui dalam profesi keteknikan adalah bagaimana 

seorang yang menjalani profesi keteknikan tidak dapat menjaga ukuran baik atau 

tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat konsekuensi atau tujuan dari tindakan itu, 
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cara mengatasi dan penyelesaianya menurut faham utilitarisme adalah bagaimana 

mengatasi suatu permasalahan atau percobaaan yang berakibat berbahaya bagi 

warga sekitar dengan mencegah tindakan itu yang membawa bermanfaat bagi 

anggota masyarakat sehingga menjadi suatu yang berguna. 

 

 

 Contoh Kasus  

Contohnya seperti yang dilakukan ilmuwan teknik sipil yang merenovasi ulang 

suatu bangunan besar karena ilmuwan tersebut melihat ada yang salah pada 

banguanan kontruksi arah angin yang dapat mengakibatkan robohnya bangunan itu 

terkena suatu badai. 

Sumber: http://aprillins.com/2010/1554/2-teori-etika-utilitarisme-deontologi/ 

 

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

keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi! 

Jawab :  

a. Kasus Bhopal  

Pelanggaran yang terjadi pada kasus Bhopal ini adalah terjadi bencana kimiawi 

akibat kebocoran gas pabrik milik unicon carbide india limited, di bhopal india. 

Mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar selama 20 tahun karena akibat 

buruknya sistem pengamanan dan terlalu menekan tindakan penghematan biaya, 

pelanggaran etika yang terjadi disini murni oleh kelalaian manusia dengan 

melakukan tindakan korporasi oleh seorang engginer dengan bertujuan melakukan 

kejahatan dan kerugian perusahaan.  

 

b. Kasus pesawat challenger 

Peristiwa pesawat luar angkasa yang diluncurkan NASA dalam misi penerbangan 

ke luar angkasa merupakan suatu titikbesar dalam sejarah NASA, dimana event 

peluncuran Challenger ditonton masyarakat dari seluruh dunia. Pesawatluar 

angkasa milik NASA ini meledak 73 detik setelah lepaslandas pada tanggal 28 

Januari 1986, kegagalan pada saatpelepasan/pemisahan peluncur yang 
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menyebabkan terjadinyakebocoran hidrogen cair pada pesawat sehingga 

menyebabkan ledakan Kerugian mencapai 2 Miliar Dolar.   

 

c. Kasus citycrop 

Peristiwa kasus citycrop ini yang memiliki kesalahan konstruksi pada arah angin 

yang mengakibatkan bangunan tidak mempunyai bangunan yang kokoh dengan 

rancangan pertama. Pelanggaran etika profesi disini adalah seorang engginer tidak 

disiplin dan tepat dalam memprediksikan suatu rancangan bangunan yang benar 

dan baik mengakibatkan kerugian untuk banyak orang.  

 

d. Kasus ford Pinto 

Pada era 70-an Ford PINTO menarik 1,5 Juta produknya daripasaran akibat 

kesalahan produksi tanki bahan bakar. Kesalahan atau cacat produksi ini 

berpotensial membahayakan penggunanya dikarenakan apabila terjadi kecelakaan, 

tanki bahan bakar akan mudah terbakar dan meledak. Akibat kasus tersebut pada 

tahun 1981 Ford PINTO tidak lagidiproduksi. Kasus Ford pinto bermula dari 

kesengajaanperusahaan mendesain mobil seperti itu dengan maksudmendapat 

keuntungan yang besar. Dari kelalaian perusahaan, Etika profesi yang dilanggar 

adalah etika yang dilanggar berdasarkan kitab fundamental 

pada Accreditation Board of Engineering and Technology pasal pertama yaitu 

seorang insinyur harus memprioritaskan keselamatan konsumen. 

e. Kasus lumpur lapindo   

Peristiwa munculnya sumber lapindo di sidoarjo yang disebabkan oleh pengeboran 

tidak memenuhi standar yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Jenis 

pelanggaran etika yang terjadi yaitukejahatan korporasi; kejahatan yang dilakukan 

oleh parakaryawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja 

dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. 

Sumber: Menurut Pendapat Pribadi setelah diadakan diskusi presentasi (Ryan Alfiansyah). 



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

lingkungan. Berikan contoh kasus!  

Jawab:  

toxic colonialism adalah sejenis bentuk pelanggaran yang sering bertopeng ekspor barang-

barang bekas ke afrika selatan seperti mobil bekas, sampah-sampah elektronik yang isinya di 

isi dengan zat beracun termasuk retardants yang mengakibatkan kebakaran dioxin dan pcb 

(pholyclhorinated biphenyls). Seperti contoh sebuah kasus di pusat ekonomi pantai gading  

adalah korban dari sebuah skandal lingkungan dan sanitasi toxic colonialism yang sangat 

berbahaya.  

Sumber : www.Scribd.com  

 

5. Bagaimana tentang keterkaitan antara resiko dan kemajuan teknologi! Berikan contoh nyata! 

Bagaimana cara mengurangi resiko yang mungkin terjadi?  

Jawab:  

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, 

karena kemajuan teknolog adalah aspek pendukung kemajuanm ilmu pengetahuan. 

Kemajuan teknologi yang pesat pun dapat membantu pihak pelaku-pelaku industri, dalam 

hal peningkatan kualitas dan kuantitas produksi bisa ditingkatkan. Selain masalah produksi, 

maka masalah ketepatan waktu pasokan dan kecepatan pelayanan dapat memberi kepuasan 

bagi para konsumen. Apabila pihak produsenkurang memanfaatkan perkembangan 

teknologi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi, 

yang pada akhirnya akan kalah dalam bersaing di pemasaran. Kemajuan teknologi begitu 

cepat membuat risiko risiko semakin besar akibat tidak adanya keseimbangan interaksi 

antara manusia dengan peralatan, lingkungan, dan mesin yang digunakan. Cara mengurangi 

resiko akibat kemajuan teknologi pun dapat kita kurangi dengan melakukan beberapa 

penelitian ulang bahkan percobaan agar tidak tidak terjadi kesalahan yang fatal dan bisa 

mengakibatkan kerugian kepada pihak banyak orang yang menggunakan alat teknologi itu, 

seperti pada penggunaan hp di kehidupan sehari-hari agar pemerintah selalu memberikan 

peringatan bahwa penggunaan hp terlalu sering dapat memberikan dampak negative kepada 

penggunanya.  

Sumber: www.scribd.com  
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6. Jelaskan peranan Insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup! 

Berikan masing –masing contoh nyata. 

Jawab:  

Peranaan seorang insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup adalah 

seperti dalam usaha perbaikan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia 

yang semakin hari semakin hancur. Peranan yang harus dilakukan dengan menerapkan 

sebagian ilmu yang telah didapatkan pada peranan akademis seorang teknik lingkungan 

lengkap dan menyeluruh, mulai dari hidrologi, mikrobiologi, ekologi, epidemiologi, unit 

proses, kimia lingkungan, perpetaan, hingga ilmu yang fisik seperti perancangan instalasi, 

pembuatan saluran drainase, dan manajemen waduk. Bidang keahlian yang holistik 

semacam inilah yang diperlukan dalam perbaikan lingkungan di Indonesia dan pengelolaan 

sumber daya alam yang berkesinambungan.  

Contoh nyata seperti Topik bahasan utama air tanah (ground water). Dalam bahasan ini 

dihasilkan titik temu bahwa pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan harus 

berdasarkan pada �watershed� (Daerah Aliran Sungai/DAS). Maksudnya, untuk 

mewujudkan kesinambungan sumber daya air, tidak bisa dilihat satu bagian wilayah saja. 

Pengelolaan air pada suatu daerah tidak bisa begitu saja hanya memperhatikan variabel-

variabel hidrologis pada wilayah itu saja. Bahkan, pengelolaan Waduk Saguling untuk 

keperluan PLTA, misalnya, tidak bisa hanya memperhatikan variabel-variabel disekitar 

waduk. Seluruh masalah pengelolaan sumber daya air harus memperhitungkan keseluruhan 

DAS karean bagaimanapun juga bahkan sebuah titik di ujung terluar DAS pun memiliki 

pengaruh terhadap keberadaan dan kualitas air di sungai utama. Pengelolaan sumber daya air 

yang bersifat parsial harus ditinggalkan..  

Sumbera: www.itb.ac.id  
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