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1. Jelaskan alasan perlunya etika profesi dalam bidang keteknikan! Apa yang akan 

terjadi bilamana profesi keteknikan tanpa etika? 

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana 

dalam diri para elit profesional tersebut terdapat kesadaran kuat untuk 

mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian 

profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.  Standar-standar etika 

merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari 

tenaga ahli profesi. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama 

dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode 

etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya. 

Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang 

terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian 

nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme 

dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun 

kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini. Maka dapat 

disimpulkan jika profesi keteknikan tanpa etika akan berakibat fatal bagi banyak 

orang. Maka diharapkan semua elit profesi dalam bidang keteknikan bertanggung 

jawab dengan pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari 

profesi bidang keteknikan untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada 

umumnya. Selain itu elit profesi dalam bidang keteknikan dituntut untuk adil  

yang berarti memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Kemudian 

dia harus berotonomi yang mengharuskan agar setiap kaum profesional di bidang 

keteknikan memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya. Seperti 

yang kita ketahui bahwa yang membentuk image dari suatu profesi adalah seorang 

profesional dalam bidang tersebut. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop 

begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena 

tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi 

itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang 



kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu 

sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan.  Supaya dapat berfungsi 

dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION 

(pengaturan diri) dari profesi. Jika profesi keteknikan tanpa etika maka akan 

mendapatkan sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi keteknikan. 

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan 

kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.  Karena tujuannya 

adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga 

berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika 

ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.  Ketentuan itu merupakan akibat 

logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal 

dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan  kesediaan 

profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar.   

 

2. Beri contoh minimal tiga kasus pelanggaran etika profesi yang pernah terjadi di 

bidang profesi keteknikan! Apa dampak yang ditimbulkan? 

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi 

landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya 

maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat professional dalam bidang 

profesi keteknikan. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya 

tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan 

diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Terdapat beberapa contoh kasus 

pelanggaran etika profesi yang pernah terjadi di bidang profesis keteknikan. Kasus 

yang pertama adalah konflik kepentingan. Sebagai contoh admin database 

perusahaan (bank, operator seluler, dan sebagainya) menggunakan hak akses yang 

dimilikinya, untuk menggunakan data pelanggan untuk kepentingan pribadi atau 

bukan untuk kepentingan perusahaan. Sehingga perusahaan merugi karena hal 

tersebut dan profesi tersebut menjadi tercemar nama baiknya. Sedangkan kasus 

yang kedua yaitu penggunaan material produk yang tidak sesuai dengan standar. 

Misalnya seorang arsitek yang sangat ahli dalam mendesain bangunan, untuk 

mendapatkan margin keuntungan yang besar, dia menggunakan material yang 



kualitasnya rendah. Padahal sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai standar 

kualitasnya. Oleh karena itu, banyak bangunan yang mudah roboh karena ulah 

arsitek nakal seperti itu. Kasus yang ketiga adalah mengesampingkan tanggung 

jawab. Sebagai contoh orang yang berprofesi di bagian Quality Control, demi 

memenuhi target produksi yang harus dicapai dan untuk menekan biaya produksi 

maka dia mengesampingkan kewajiban Quality Control yang harus dijalankan. 

Akibatnya, banyak cacat produk yang dilepas ke pasaran sehingga banyak 

komplain dari konsumen. Dari ketiga kasus pelanggaran etika profesi yang pernah 

terjadi di bidang profesi keteknikan maka dampak yang paling terlihat yaitu 

sorotan masyarakat yang menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku 

sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan 

yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi 

kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut.  

 

3. Dalam sebuah laboratorium riset dengan 50 orang peneliti telah terjadi 

kebocoran yang menyebabkan terinfeksinya para pekerja oleh bakteri mematikan. 

Dalam waktu singkat telah jatuh 10 korban jiwa. Untuk menghambat penyebaran 

bakteri yang belum ditemukan obat penangkalnya, dilakukan isolasi terhadap 

fasilitas tersebut. Namun demikian, potensi ancaman kematian masih menghantui 

100 ribu penduduk kota tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikan 

penyebaran penyakit tersebut adalah dengan membumihanguskan instalasi riset 

tersebut dengan bom, yang akan meluluhlantakkan fasilitas tersebut termasuk para 

peneliti di dalamnya. Jelaskan bagaimana cara menyelesaikan dilemma moral 

tersebut menurut faham: 

a. Kantianisme 

b. Utilitarianisme 

Seperti yang kita ketahui bahwa paham kantianisme adalah paham dimana setiap 

kita mengambil keputusan, kita harus membayangkan bagaimana bila kita adalah 

pihak yang dirugikan. Paham ini menjelaskan bahwa bila memang harus 

dilakukan sebuah tindakan, maka tindakan itu dilakukan tanpa memperhatikan 

kepentingan orang lain. Jadi, menurut paham kantianisme keputusan yang diambil 



yaitu tetap mencari obat penangkalnya dan tidak membumihanguskan instalasi 

riset tersebut dengan bom, yang akan meluluhlantakkan fasilitas tersebut termasuk 

para peneliti di dalamnya. Para peneliti lebih mementingkan kepentingan dirinya 

sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Sedangkan paham 

utilitarianisme adalah paham yang berpendapat bahwa yang baik itu adalah yang 

berguna, menguntungkan, berfaedah, dan yang jahat atau buruk adalah yang tidak 

bermanfaat, tak berfaedah, merugikan. Secara umum, utilitarianisme menilai 

sebuah tindakan berdasarkan hasil yang dicapainya, apakah mereka membawa 

kebaikan bagi manusia atau tidak. Utilitarisme telah mencapai perkembangan 

sepenuhnya yang bersifat altruistik. Tiap orang harus menolong untuk 

kebahagiaan tertinggi, bagi manusia banyak-ukurannya kualitatif. Salah satu 

kekuatan utilitarianisme adalah bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip 

dengan jelas dan rasional. Utilitarianisme berpandangan bahwa baik atau 

buruknya suatu tindakan seseorang didasarkan atas tujuan atau akibat bagi 

kebanyakan orang. Bagi seseorang, dia akan mendapat kebahagiaan jika dia 

melakukan tindakan atas motivasi dasar untuk mengejar akibat baik yang sebesar 

mungkin bagi sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Ada dua hal yang positif 

dari pemikiran utilitarianisme ini, yaitu menyangkut rasionalitas dan 

universalitasnya. Dalam hal rasionalitas, suatu tindakan dipilih dan pada 

gilirannya baik karena tindakan itu mendatangkan akibat baik yang lebih banyak 

daripada tindakan lainnya. Sedangkan universalitasnya berhubungan dengan 

alasan bahwa akibat atau nilai yang hendak dicapai diukur berdasarkan banyaknya 

orang atau pihak yang memperoleh manfaat dari suatu tindakan. Jelas sekali 

bahwa paham ini sangat baik utuk diambil oleh para profesional karena paham ini 

memberikan manfaat yang lebih baik untuk pekerjaannya. Karena paham ini 

memberikan beberapa pertimbangan pada sebuah keputusan yang harus diambil. 

Tentunya pilihan yang lebih bermanfaat akan diambil oleh sang profesional. Oleh 

karena itu, para peneliti pada kasus ini memilih untuk membumihanguskan 

instalasi riset tersebut dengan bom, yang akan meluluhlantakkan fasilitas tersebut 

termasuk para peneliti di dalamnya. Karena keputusan ini yang terbaik untuk 

semua. 


