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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 Indonesia

adalah mampu mengidentifikasikan, merencanakan, dan memecahkan masalah-

masalah perancangan maupun perbaikan sistem yang terdiri dari manusia,

material, informasi, peralatan dan sumber daya secara kreatif, mampu

mengimplementasikan hasil-hasil pemecahan masalah dan mempunyai wawasan

luas sehingga dapat memahami dampaknya terhadap konteks sosial, lingkungan

dan konteks lokal maupun global, mampu beradaptasi terhadap teknik dan alat

analisis baru yang diperlukan dalam menjalankan praktek profesi ke-teknik-

industrian-nya, mampu berkomunikasi dan bekerja-sama secara efektif.

memahami dan menyadari tanggung jawab profesi dan etika, mampu membawa

atau mengimplementasikan konsep industri ke dalam dunia industri

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

keteknikan. Jelaskan cara penyelesaian dilemma moral menurut faham

utilitarianisme! Berikan contoh kasus !

Jawab.



Ikutilah hati nurani. Karena hati nurani pasti menuntun pada jalan yang benar.

Jika nurani mengatakan kita harus jujur, maka bersikaplah jujur. Apabila hati

nurani mengatakan kita harus baik hati, maka berbaik hatilah.

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

bidang keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi!

Jawab.

Berikut ini 5 kasus yang terkait dengan pelanggaran etika profesi dalam bidang

keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi.

1. Kasus pertama kejahatan komputer.

Dampak etika yang akan terjadi, yaitu Pengaruh komputer pada pekerjaan

dan hasil produksi secara langsung dapat dilihat pada penggunaan komputer

untuk otomatisasi aktif. Tidak ada keraguan bahwa penggunaan komputer

telah menghasilkan pekerjaan baru dan menambah hasil produksi,

disementera itu dilain pihak mengurai kesempatan kerja yang menyebabkan

banyaknya pengangguran. Para pekerja yang dibutuhkan biasanya harus

memiliki keahlian analisis system, program komputer dan menjalankan

komputer.

2. Kasus kedua kejahatan telepon.

Dampak etika yang akan terjadi, yaitu pencurian atau perampasan

pesawat telepon selular. Bentuknya yang kecil, harganya yang relatif mahal

dan menjadi aksesoris wajib yang selalu dibawa ke mana-mana, membuat

benda ini menjadi incaran pelaku kejahatan. Seperti yang dilakukan

komplotan yang dikenal dengan ”kapak merah”. Korban yang mereka incar

biasanya adalah mereka yang menggunakan handphone (HP), ketika beradadi

dekat lampu-lampu merah dan HP pula yang menjadi sasaran perampasan.

3. Kasus ketiga kejahatan uang palsu.

Dampak etika yang akan terjadi, yaitu kejahatan ini sebagai tindak pidana

umum dalam KUHP, telah menyebabkan seolah-olah pemalsuan uang



dianggap sama dengan kejahatan dokumen biasa, sehingga hukuman yang

dijatuhkan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.

Padahal, kejahatan ini memiliki dampak serius pada tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap uang rupiah, merugikan masyarakat secara langsung,

khususnya rakyat kecil serta merusak tatanan ekonomi nasional dan akan

merongrong kehidupan politik yang demokratis.

4. Kasus keempat ford pinto.

Dampak etika yang akan terjadi, yaitu kecelakan yang dialami oleh anak

berumur 13 tahun bernama Richard Grimshaw, mengalami luka bakar akibat

ledakan mobil Ford Pinto, kecelakan yang hingga menyebabkan kematian

tiga gadis remaja akibat tabrakan belakang, dan kasus luka bakar parah

seorang konsumen yang akhirnya dimenangkan oleh korban dengan ganti

rugi hingga $121. Setelah kejadian itu pihak Ford selaku pembuatan mobil

Ford Pinto mendapat kritikan dan hujatan dari berbagai pihak. Pihak Ford

dituntut menanggung semua apa yang telah terjadi yang diakibatkan mobil

Ford Pinto. Pada akhirnya pihak Ford harus menarik kembali semua mobil

yang telah diproduksinya, mengalami penurunan reputasi, dan kerugian

karena pemberhentian produksi selama 5 bulan setelah sidang tuntutan oleh

salah satu korban terhadap pihak ford.

Etika yang dilanggar berdasarkan kitab fundamental pada “Accreditation

Board of Engineering and Technology” pasal pertama yaitu seorang insinyur

harus memprioritaskankeselamatan konsumen dalam hasil rancangan

produknya. Meskipun demi penghematan, tetap harus mengutamakan

keselamatan dan kesehatan pengguna.

5. Kasus kelima bencana di bhopal.

Dampak etika yang akan terjadi, yaitu mengabaikan keselamatan orang lain

yang mengakibatkan kematian.



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

etika lingkungan. Berikan contoh kasus!!

Jawab.

Toxic colonialism merupakan penjajah yang mengunakan racun kimiawi. Racun

tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan

kematian makhluk hidup. Kasus ini berhubungan dengan etika lingkungan

terhadap moral manusia. Contoh kasus seperti limbah dari pembuangan pabrik

pengusaha batik.

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

contoh nyata! Bagaimana cara mengurangi risiko yang mungkin terjadi?

Jawab.

Keterkaitan antara risiko dengan kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi

yang Seiring dengan perubahan waktu, zaman semakin maju. Kemajuan zaman

tersebut dapat mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif. Kemajuan

zaman dapat terlihat dari bidang teknologi, fashion style atau gaya berpakaian,

bidang pendidikan, dan yang lainnya. Kemajuan zaman yang pesat sering

meyebabkan banyak penurunan moral. Penurunan moral yang dimakud adalah

mulai berkurangnya sopan santun dalam ruang lingkup kehidupan. Selain itu,

penurunan moral dapat menyebabkan anak dibawah umur mengikuti pergaulan

bebas yang berdampak buruk. Pergaulan bebas tanpa moral mengakibatkan

dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Pergaulan bebas juga dapat

menjerumuskan seseorang melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang

buruk tersebut dapat menjadi sebuah perilaku yang berisiko. Perilaku berisiko

yang dimaksud adalah perilaku yang berakibat buruk bagi sang pelaku maupun

masyarakat. Siklus negatif adalah siklus dimana kemajuan zaman dapat

mengakibatkan dampak buruk atau menjerumuskan seseorang menuju

kesengsaraan, dan yang disebut siklus positif adalah siklus dimana kemajuan

zaman dapat membuka titik terang manusia untuk lebih maju dan berubah

menjadi pribadi yang lebih sempurna. Dari berbagai kenyataan, dapat



disimpulkan secara cepat, bahwa perubahan zaman dapat mengakibatkan sebuah

siklus positif dan siklus negatif bagi manusia. Tetapi dugaan tersebut salah,

sebuah siklus negatif dapat dicegah dengan norma sosial. Dengan norma sosial,

manusia dapat dicegah untuk melakukan perilaku berisiko dimana perilaku

tersebut sama sama berdampak buruk bagi si pelaku dan masyarakat.

6. Jelaskan peranan Insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan

hidup! Berikan masing –masing contoh nyata.

Jawab.

Terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas

utama dari Insinyur lingkungan. Peranan Insinyur lingkungan, yaitu melindungi

kesehatan masyarakat dengan melindungi (dari degradasi lebih lanjut),

mempertahankan (kondisi sekarang), meningkatkan lingkungan, mengkonservasi

sumber daya air, mengelolah lingkungan, mengelolah kesehatan lingkungan,

mengupaya pengendalian pencemaran, menyalurkan limbah dan buangan,

mengendalikan pencemaran akibat limbah cair, gas dan lumpur (sludge) dan

mengelolah kualitas perairan, tanah, dan atmosfer, serta mengendalikan dan

mengelolah dampak lingkungan. Contoh nyata seperti mengendalikan kasus

pencemaran lumpur lapindo.


