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ISU-ISU ETIKA

Referensi : “Etika Profesi”, Dr. Ir. Sri Sunarjono

ISU-ISU ETIKA 

PROFESI TEKNIK SIPIL

� Proyek fiktif

� Tidak netral dalam studi kelayakan

� Penipuan data survey

� Kolusi dalam proses pelelangan

� Korupsi dalam proses konstruksi 

� Mark-up volume pekerjaan

� Mark-up harga satuan atau biaya konstruksi

� Ketidaksesuaian laporan proyek dengan kondisi riel 
lapangan

� Penipuan jumlah dan spesifikasi SDM (antara dalam 
proposal, kontrak dan riel di lapangan)

� Saving proyek
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PELANGGARAN ETIKA PROFESI

Pelanggaran terhadap etika profesi pada umumnya 

mencakup dua kasus utama, yaitu:

• Perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang seharusnya 

dijunjung tinggi oleh profesi itu, misalnya 

memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan 

pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk 

mendapatkan keuntungan uang yang berkelebihan 

ataupun kekuasaan.

• Pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan 

kualitas keahlian menurut standar maupun kriteria 

profesional.

Etika 
• merupakan sebuah ilmu
• yang bertujuan untuk mempengaruhi 

dan mendorong kehendak manusia
• untuk berbuat kebaikan dan 

memberi manfaat kepada sesama
• atas dasar keimanan kepada Allah 

Yang Maha Kasih Sayang.

ETIKA vs KEHENDAK MANUSIA
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menjelaskan arti baik dan buruk

menjelaskan perbuatan apa yg seharusnya 

dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia

Menyatakan tujuan yg harus dituju oleh 

manusia

Menunjukkan jalan apa yg harus diperbuat 

oleh manusia

Mendorong manusia untuk berbuat baik

Mendorong manusia untuk dekat kepada 

Allah Sang Pemberi rizqi

Kehendak manusia adalah keinginan yg 

terwujud dalam aktifitas nyata atas 

kehendak Allah

Dalam waktu yg berbarengan, terkadang manusia 

mempunyai keinginan yg berbeda atau bahkan saling 

bertentangan untuk tujuan suatu hal

Keinginan yg menang sangat dipengaruhi oleh keadaan jiwa dan 

berbagai pertimbangan yg dipikirkan oleh akal

Keadaan jiwa dan pertimbangan pikiran sangat ditentukan oleh faktor 

keimanan dan kedekatan seseorang dengan Allah pada saat itu
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Kebaikan menurut budaya tertentu atau 

definisi manusia bisa sangat relatif

Kebaikan berdasarkan wahyu Allah bersifat mutlak, 

standar, fithrah dan universal

Kebaikan bisa kearah vertikal kepada Allah, kearah horisontal 

kepada sesama manusia, dan ke berbagai arah kepada seluruh 

makhluk Allah

Setiap perbuatan kebaikan mempunyai pasangan perbuatan jelek

Manfaat yang dimaksud adalah manfaat 

kebaikan

Manfaat kebaikan adalah manfaat yg dapat 

mendekatkan seseorang kepada Allah

Apakah manusia membutuhkan manfaat kebaikan?

Apakah manfaat kebaikan bisa dilakukan oleh orang-orang yg tidak 

dekat dengan Allah?

Atau

Apakah orang-orang yg dekat dengan Allah bisa melakukan perbuatan 

buruk?

Apakah perbedaan antara manfaat kebaikan dan 

keburukan sangat jelas atau terkadang abu-abu?
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POKOK PERSOALAN ETIKA 

Yang mana merupakan pelanggaran etika?

� Pelanggaran etika dari perbuatan seorang profesional yang diluar 
kehendaknya.

� Pelanggaran etika dari perbuatan seorang profesional yang 
diakibatkan karena kurang berkonsentrasi pada saat melaksanakan 
pekerjaannya.

� Pelanggaran etika dari perbuatan sengaja seorang profesional yang 
dengan sistematik memikirkan dan merencanakan kejahatan 
profesi.

POKOK PERSOALAN ETIKA 

Apakah korupsi merupakan ……

�Kebiasaan dan budaya?

�Kebutuhan?

�Konsekuensi logis dari sistem yang ada?

�Musuh yang harus diberantas?
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Contoh

Seorang pemuda sangat anti dan menolak keras tindak korupsi. Ketika 

dia mengetahui rekan-rekan kerjanya pada umumnya melakukan 

tindakan korupsi walau kecil-kecilan, dia sangat marah. Namun rupanya 

rekan-rekan kerjanya sudah menganggap biasa dan tetap melakukannya 

karena hal tsb sudah dilakukan setiap harinya dan tidak 

dipermasalahkan oleh atasannya. Pada akhirnya sang pemuda hidup 

ditengah orang-orang yg biasa melakukan tindak korupsi dan sudah 

membudaya. Suatu ketika, sang pemuda harus melakukan tindak 

korupsi karena kondisi ‘force major’ yg mengharuskan pada saat itu 

dengan harapan dia hanya ingin melakukannya sekali itu saja dan 

kemudian meninggalkannya. Namun kenyataannya, kondisi force major 

tsb kerap datang dan mengharuskan dia untuk mengulanginya. Akhirnya 

perbuatan tsb sangat membekas didalam pikirannya dan tiap-tiap kali 

sang pemuda itu melakukan tindak korupsi tetaplah merupakan 

kebiasaan perbuatan korupsi. Jadilah dia seorang koruptor kecil-kecilan.

Kebiasaan dan 

budaya?

Contoh

Ada seorang pegawai yang rajin dan sangat jujur di 

suatu instansi kantor. Dia dikenal sebagai orang yang 

bersih dan berwibawa karena karakter rajin dan jujurnya 

tersebut. Suatu saat kondisinya ‘sangat pailit’ yg 

mengharuskan dia melakukan tindakan korupsi. Namun 

dia berjanji hanya akan melakukan sekali itu saja dan 

kemudian akan menghindarinya.

Mampukah dia menghindari?

Kebutuhan?
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Contoh

Seorang insinyur diberi amanah untuk menjadi pemimpin sebuah 

proyek pemerintah. Oleh atasannya, dia diberi target untuk memberi 

kontribusi dana tertentu untuk keperluan pemberian THR karyawan di 

instansinya dan berbagai keperluan lainnya yang tidak ada mata 

anggarannya. Karena insinyur tersebut juga hanyalah seorang 

karyawan yang tidak mempunyai profit besar dalam pekerjaannya, 

maka dia berinisiatif supaya kontraktor yang melaksanakan 

pekerjaannya ‘membantu’ dengan menyetor sejumlah dana saat 

penerimaan termin. Sang kontraktor sebetulnya juga kesulitan untuk 

memberikan ‘bantuan’ tsb. Namun sang kontraktor tidak dapat berbuat 

banyak karena posisinya memang terjepit. Akhirnya sang kontraktor 

membantu dengan cara ‘mengurangi volume pekerjaan yg 

dilaksanakan’. 

Apakah korupsi merupakan buah dari sistem yg buruk?

Konsekuensi logis dari 

sistem yang ada?

Contoh

………………………………..

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Betulkah korupsi merupakan musuh yang sangat merugikan dan harus 

diberantas?

Musuh yang harus 

diberantas?
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Tugas-2

Diskusikan dengan mengangkat satu tema
pelanggaran etika profesi. Jelaskan secara detail
jenis pelanggaran tersebut, penyebabnya,
prosesnya dan gagasan untuk menghindarinya.

Tulislah hasil diskusi sesuai versi masing-masing
untuk menjadi artikel yang menarik.


