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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 ! 

 

Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang  sarjana teknik industri untuk menjadi 

profesional adalah memiliki kompetensi dalam bidangnya  yaitu harus mampu mengidentifikasikan 

dan memecahkan masalah-masalah perancangan maupun perbaikan dari komponen sistem yang 

terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan dan energi secara kreatif. 

Seorang sarjana teknik industri  harus memilki wawasan yang luas sehingga dapat memahami 

dampak dari hal-hal yang dilakukannya terhadap lingkungan dan juga memahami dan melaksanakan 

tanggung jawab dan etika profesi. 

Sumber: : 

http://industri.ums.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=58:kompetensi-lulusan-

teknik-industri&catid=36:frontpage 

 

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

Jelaskan cara penyelesaian dilema moral menurut faham utilitarianisme! Berikan contoh kasus ! 

Jika dilihat dari pengertiannya, dilema moral adalah suatu situasi ketika seseorang / kelompok 

dihadapkan pada suatu situasi untuk memilih pilihan untuk membuat suatu keputusan moral. 

Keputusan manapun yang diambil pasti memiliki resiko moral dan seseorang ini dipaksa untuk 

mengambil pilihan untuk membuat suatu keputusan dan  paham Utilitarianisme adalah paham yang 

menekankan prinsip kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling 

dasar, tindakan yang dimaksud berguna adalah tindakan yang memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terlibat sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan paham ini tidak akan merugikan 

pihak lain. Maka dapat diketahui bahwa penyelesaian dilema moral menurut paham utilitarianisme 

adalah melakukan pemilihan keputusan dengan cara memilih pilihan dengan resiko terkecil yang 

nantinya akan berakibat kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai bahan pertimbangan utamanya. 

Contoh kasusnya,  

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

http://ms.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme 

 

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

termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi! 

1. Kasus Ford Pinto : kasus ini merupakan kasus pelanggaran etika yang populer karena dalam kasus 

ini perusahaan mobil Ford membuat mobil tanpa mempertimbangkan keselamatan konsumennya. 

Perusahaan ini tetap menjalankan produksi tanpa melakukan perubahan pada desain sistem bahan 

bakarnya meskipun telah diketahui kesalahan yang terjadi dan solusinya karena pertimbangan akan 

biaya yang harus dikeluarkan. Pernyataan dari pimpinan Ford saat itu  (“tidak menjual keselamatan”)  

juga menguatkan bukti bahwa perusahaan mobil Ford telah melakukan pelanggaran etika profesi. 

Pelanggaran yang dilakukan yaitu karena ingin mengurangi pengeluaran maka Ford rela 

mengorbankan keselamatan konsumennya. 

2. Kasus Ford Explorer : kasus ini kembali mengangkat nama perusahaan Ford dalam hal pelanggaran 

etika profesi, Ford tidak mau disalahkan atas banyak kecelakaan yang menimpa produk barunya Ford 

Explorer dan justru menyalahkan pabrik ban yang selama ini telah bekerja sama dalam waktu yang 

cukup lama dan akhirnya hubungan kerjasama yang telah lama terjalin berakhir begitu saja.  

3. Kasus Challenger (pesawat milik NASA) : peluncuran tetap dilakukan meskipun keadaan tidak 

memungkinkan dilakukan peluncuran dan berpotensi membahayakan peluncuran pesawat ini hanya 

karena takut mendapatkan sanksi karena penundaan yang dilakukan, padahal penundaan yang 

dilakukan karena keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan peluncuran, bukan dari pesawat 

yang sesungguhnya telah siap diluncurkan. 

4. Dalam proses pengecoran jalan, kualitas dari bahan cor diturunkan dari seharusnya akaibatnya 

jalan menjadi cepat rusak dan akan membahayakan pengguna jalan yang melintasinya. Penurunan 

kualitas ini dilakukan untuk menambah nilai keuntungan yang diterima oleh kontraktor. Kontraktor 

ingin meningkatkan keuntungan tanpa memperhatikan resiko yang akan dihadapi pengguna jalan. 

5. Kasus Bhopal : kasus ini terjadi di India, perusahaan menurunkan kualitas bahan tempat reaktor 

kimia yang akhirnya berakibat kebocoran dan menimbulkan banyak korban. Hal ini terjadi karena 

ingin melakukan penghematan biaya  yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan pekerjanya 

 

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

Berikan contoh kasus! 
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Toxic colonialism maksudnya adalah masuknya racun ke dalam lingkungan tempat hidup manusia 

akibat dari limbah kegiatan manusia itu sendiri yang tidak dikelola dengan baik. Akhirnya manusia itu 

sendiri yang merasakan akibatnya, yaitu lingkungan(air, tanah, udara) tempat hidup manusia 

menjadi tercemar . Pencemaran yang dilakukan merupakan contoh nyata ketika orang bertindak 

dengan tidak memperhatikan apa dampak yang akan diterima lingkungan sekitarnya atau dengan 

kata lain, orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap etika lingkungan.  Contohnya, 

Banyak pabrik di Indonesia yang tidak mengelola limbahnya dengan baik, hanya dibuang begitu saja 

ke sungai. Hasilnya sungai menjadi tercemar. Dahulu orang bisa memanfaatkan air sungai , setelah 

ada tindakan manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan maka air sungai tidak bisa digunakan 

lagi seperti dahulu. 

 

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

Bagaimana cara mengurangi risiko yang mungkin terjadi? 

 

Setiap kemajuan teknologi akan menimbulkan resiko akibat dari penggunaan teknologi baru 

tersebut. Contoh nyata, dahulu polusi akibat alat transportasi di dunia sangat minim, dapat 

dikatakan hampir tidak ada. Setiap orang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya masih 

menggunakan sepeda, perahu layar, berjalan kaki. Tetapi seiiring kemajuan teknologi dan 

perkembangan jaman maka ditemukan mesin-mesin sebagai alat bantu yang mempermudah dan 

mempercepat seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, akibatnya emisi gas 

buangnya mencemari udara. Kemajuan teknologi berupa mesin yang menguntungkan manusia 

karena mempermudah dan mempercepat seseorang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat 

lain menimbulkan resiko berupa polusi yang mengakibatkan udara menjadi tidak bersih dan tidak 

sehat lagi untuk hidup manusia. Cara mengurangi risiko yang mungkin terjadi adalah dengan 

menggunakan kemajuan teknologi yang ada secara tidak berlebihan. Sebagai contoh mengurangi 

risiko yang mungkin terjadi dalam kasus di atas adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan 

bermotor. 

 

6. Jelaskan peranan Insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup! Berikan 

masing –masing contoh nyata 

 

Salah satu kompetensi utama seorang sarjana teknik industri harus memilki wawasan yang luas 

sehingga dapat memahami dampak dari hal-hal yang dilakukannya terhadap lingkungan dan juga 

memahami dan melaksanakan tanggung jawab dan etika profesi, dari hal tersebut sudah dapat 
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dilihat bahwa seorang insinyur memiliki peranan untuk mencegah kerusakan dan ikut melestarikan 

lingkungan hidup. Setiap tindakan, baik berupa pengembangan dari teknologi yang sudah ada 

maupun penemuan teknologi yang baru harus tetap memperhatikan dampak yang akan diterima 

oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya, para ahli teknik sedang gencar untuk mengembangkan 

teknologi mesin yang mendukung untuk menjaga lingkungan yaitu dengan teknologi mesin hybrid, 

mesin ini mengurangi penggunaan bahan bakar yang dialihkan ke tenaga listrik, hal ini berarti 

mengurangi polusi maka akan mendukung pelestarian lingkungan dengan mengurangi racun hasil 

sisa pembakaran yang tadinya harus dikeluarkan dengan penggunaan tenaga listrik. 

Sumber: : 

http://industri.ums.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=58:kompetensi-lulusan-

teknik-industri&catid=36:frontpage 
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