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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 adalah harus 

memiliki keterampilan dalam menganalisis suatu masalah yang dihadapi, sehingga 

mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Seorang 

sarjana teknik industri harus memiliki kopentensi dalam hal peningkatan kualitas, 

perancangan disain produk, sistem produksi dan ergonomi. Hal-hal inilah yang 

harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik industri. 

- Peningkatan kualitas. 

Dimana peningkatan kualitas tersebut sangat penting di perusahaan untuk bersaing 

dengan perusahaan lain. Untuk itu sarjana teknik harus dapat berkopetensi dalam 

peningkatan kualitas, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar 

kualitas. 

-Perancangan disain produk 

Dimana seorang sarjana teknik industri harus bisa merancang atau mendisain suatu 

produk yang ENASE. 

-Sistem produksi 

Dimana seorang sarjana teknik industri harus bisa merancang atau mendisain suatu 

proses produksi yang baik dan efisien. 



-Ergonomi 

Dimana sarjana teknik industri harus bisa menganalisis perancangan kerja yang 

baik, keselamatan dan kesehatan seorang pekerja. 

Kompetensi penunjang merupakan kompetensi yang dapat membantu proses 

implementasi dari kompetensi utama. Dimana kompetensi penunjang bagi seorang 

Sarjana Teknik Industri merupakan kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk 

berpikir kreatif, kemampuan dalam bekerja secara team, keterampilan dalam 

memanfaatkan teknologi informasi, penguasaan bahasa-bahasa asing, serta 

memiliki etika dan moral yang baik sehingga dapat mendukung kompetensi utama 

yang dimiliki. 

 

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

keteknikan. Jelaskan cara penyelesaian dilemma moral menurut faham 

utilitarianisme! Berikan contoh kasus ! 

Jawab: 

Dilema moral adalah suatu kondisi dimana seseorang diperadapkan dengan 2 atau 

lebih kondisi yang tidak mengenakkan, tetapi diharuskan harus memilih salah satu 

kondisi tersebut. Ada dua paham atau pemikiran yang dapat digunakan dalam 

mengatasi suatu masalah dilemma moral yaitu kantianisme dan utilitariansme. 

Dimana kantianisme dan utilitariansme ini sama-sama merupakan sebuah 

pemikiran atau paham yang dianut oleh seseorang atau sekelompok. Kantianisme 

adalah sebuah pemikiran yang berdasarkan logika. Seseorang atau sekelompok 

orang yang menganut paham ini akan selalu patuh pada etika yang dimiliki untuk 

mencapai keuntungan tanpa harus memikirkan kepentingan orang lain. 

Utilitarianisme adalah sebuah pemikiran yang berdasarkan kepada moral yang 

dimiliki, sehingga pemikiran tersebut mendahulukan kepentingan umum dari pada 

kepentinggan diri sendiri (Ronald, 2012). 

Sebagai contoh sebuah perusahaan yang memiliki reaktor nuklir dimana reaktor 

nuklir tersebut digunakan untuk menjalankan mesin di perusahaan tersebut. Suatu 



hari reaktor nuklir tersebut terjadi kebocoran, sehingga timbul radiasi nuklir di 

lingkungan tersebut. Pihak perusahaan dituntut untuk bisa memperbaiki reaktor 

nuklir, karena reaktor nuklir tersebut merupakan salah satu sumber energi. Di satu 

sisi pihak perusahaan harus membumiharuskan reaktor nuklir, karena cepat atau 

lambat kerusakan itu akan menimbulkan radiasi nuklir yang berbahanya. 

Perusahaan tersebut mengalami dilema moral. 

Tetapi apabila perusahaan tersebut memiliki paham utilitarianisme maka hal yang 

dilakukan adalah menghancurkan reaktor nuklir tersebut agar tidak terjadi radiasi 

nuklir dilingkungan tersebut sehingga tidak berbahaya untuk orang lain yang ada di 

sekitar tersebut. 

 

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

bidang keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi! 

Jawab: 

a. Kasus Bhopal. 

Kasus ini merupakan suatu kasus yang terjadi di kota Bhopa, India. Dimana 

suatu zat berbahaya yang terdapat pada pabrik Union Cambridge mengalami 

kebocoran, sehingga menimbulkan dampak negatif di lingkungan tersebut.  

Kasus ini terjadi karena perusahaan tersebut ingin menghematkan pengluaran 

biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dimana perusahaan tersebut 

mematikan komponen K3. Seharusnya komponen K3 tersebut harus terus 

diaktifkan, sehingga kebocoran dapat diketahui. Pada kasus ini pelanggaran 

etika yang dilanggar adalah etika keselamatan. 

b.  Kasus mount dioxin. 

Kasus ini merupakan suatu kasus dimana pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh suatu perusahaan penghasil dioxin. Dimana air limbah dioxin 

tersebut menyerap ke dalam tanah sehingga tanah di lingkungan tersebut 

mengalami pencemaran oleh zat berbahanya dioxin. Pada kasus ini pelanggaran 

etika yang dilanggar adalah etika keselamatan. 



c. Kasus mobil Ford Pinto. 

Kasus ini merupakan suatu kasus dimana suatu perusahaan mobil Ford Pinto 

ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi dampak yang di timbulkan 

sangatlah merugikan bagi konsumen. Perusahaan telah melakukan kesalahan 

terhadap disain yang dibuat, sehingga menimbulkan banyak sekali kecelakan 

mobil Ford Pinto. Pada kasus ini pelanggaran etika yang dilanggar adalah etika 

berbisnis dan etika keselamatan. 

d. Kasus Citicorp 

Kasus ini merupakan suatu kasus dimana pembangunan gedung pencakar langit 

(Citicorp) mengalami kesalahan konstruksi bangunan yang dirancang, karena 

rancangan tersebut telah mengabaikan sifat arah angin yang datang dari mana 

saja. Tetapi akhirnya sang perancang yang bernama Wiliam LeMessurier 

melakukan perbaikan terhadap kesalahan rancangan konstruksi yang dia 

rancang. Pada kasus ini sang perancang atau sang arsistek hamper saja 

melanggar etika keselamatan. 

e. Kasus Ford dan Firestone. 

Kasus ini merupakan suatu kasus dimana pihak Ford dan Firestone saling 

melempar-lemparkan kesalahan terhadap banyaknya kecelakaan yang dialami 

oleh mobil Ford Explorers. Dimana pihak Ford menyangkal bahwa penyebab 

terjadinya kecelakaan merupakan kesalahan dari pihak Firestone, sedangkan 

pihak Firestone menyangkal bahwa pihak Ford lah penyebab kecelakaan 

tersebut. Pada kasus ini pelanggaran etika yang dilanggar adalah etika berbisnis 

dan etika keselamatan. 

 

 

 

 

     



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

etika lingkungan. Berikan contoh kasus! 

Jawab: 

Toxic colonialism merupakan suatu limbah yang berasal dari bahan-bahan yang 

tidak terpakai, dimana bahan-bahan tersebut memiliki sifat beracun yang dapat 

merusak lingkungan. 

Sebagai contoh limbah terbesar dan paling berbahaya di lingkungan saat ini adalah 

limbah pabrik-pabrik. Terkadang tanpa disadari para pengusaha terlalu 

menyepelekan limbah pabrik yang dia buat. Padahal limbah pabrik tersebut dapat 

menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan sekitar. 

 

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

nyata! Bagaimana cara mengurangi risiko yang mungkin terjadi? 

Jawab: 

Kemajuan teknologi merupakan suatu inovasi atau perubahan teknologi yang 

semakin canggih. Dengan kemajuan teknologi yang ada semua aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia dapat dikerjakan dengan cepat dan baik dari sebelumnya. 

Kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan berbagai resiko atau bahaya yang 

dapat timbul akibat teknologi tersebut. 

Sebagai contoh, peternakan sapi, banyak orang tidak mengetahui dampak yang 

timbul dari perternakan sapi. Padahal dampak yang akan timbul dari pertenakan 

sapi adalah global warning, hal ini karena sapi dalam hidupnya menghasilkan gas 

sendawa dan flatus yang berupa metana (maka dari itu gas kotoran sapi sering juga 

digunakan sebagai bahan bakar kompor), dalam proses pengolahan hasil ternak 

juga menghasilkan banyak gas CO2, masalah ini merupakan masalah serius yang 

sering terabaikan oleh manusia.  

Cara mengatasi masalah global warning adalah dengan menanam pohon sebanyak-

banyaknya, karena pohon dapat mengurangi kadar karbondioksida dan menambah 

karbon dioksida pada bumi kita. 



6. Jelaskan peranan Insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan 

hidup! Berikan masing –masing contoh nyata. 

Jawab: 

Kerusakan lingkungan hidup terhadap Keanekaragaman hayati mulai terancam dengan punahnya 

beberapa jenis hewan maupun tumbuhan dan rusaknya lingkungan habitat karena tedesak oleh 

arus yang mengatas namakan pembangunan. Kerusakan lingkungan belum dapat teratasi karena 

berbagai factor penghambat. Diantaranya, belum sadarnya manusia akan pentingnya 

pemeliharaan lingkungan, sulitnya pembuktian dalam peradilan lingkungan, pengelolaan 

lingkungan hidup yang berpusat sampai dengan lemahnya pengawasan lingkungan hidup. Untuk 

itu peranan insinyur keteknikan sangat diperlukan karena dapat meminimumkan tingkat 

kerusakan dalam pelestarian lingkungan dengan mengelola lingkungan secara professional dalam 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan secara komprehensif dan terintegratif. 

Sebagai contoh seorang insyiyur perusahaan motor yang mendisain suatu motor. Padahal mereka 

tahu bahwa dampak yang di keluarkan dari asap kenalpot mengakibatkan global warming. Akan 

tetapi seorang insinyur tersebut ingin mencoba memperbaiki disain yang dibuat sehingga mesin 

motor yang dibuat dapat mengurangi emisi karbon dari zat pembakaran yang sangat rendah.   
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