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• Definisi Rekayasa dan Desain 
• Peran insinyur dan Lingkupnya 
• Karakteristik insinyur yang baik 
• Profesi insinyur di Indonesia dan di dunia 



2 

1. Engineering is creative design and analysis that uses energy, 
materials, motion, and information to serve human needs in 
innovative ways. 

2.   Penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan 
manusia, melalui pengetahuan, matematika dan pengalaman 
praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang 
berguna. 

Kesimpulan : 
Rekayasa adalah rancangan kreatif seperti perbaikan dan implementasinya 
pada masyarakat. Rekayasa mengkombinasikan ilmu pengetahuan yang 
diketahui seorang insinyur dalam menyelesaikan masalah dan 
menerapkannya 
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Pengetahuan mengenai energi berperan penting dalam 
rekayasa. 
 

Proses rekayasa adalah proses penggunaan kreatif suatu energi. 
Permasalahan yang melibatkan penggunaan energi memerlukan 
pengetahuan kuantitas dan kualitas energi.  
Energi tidak dapat dibuat atau dihancurkan. Energi dapat berpindah 
dari suatu besaran ke besaran lain sehingga membutuhkan konversi. 
Maka pengetahuan mengenai energi sangat penting untuk 
menghindari adanya error dalam implementasi ide.  

Contoh Kasus: error pada roket Ariane. 

Roket Ariane adalah serangkaian kendaraan peluncur sipil Eropa 

untuk penggunaan peluncuran ruang angkasa. 
 

Roket Ariane yang membawa 4 buah satelit setelah terbang selama 

40 detik berbelok dari arah yang direncanakannya, sehingga 
dihancurkan dengan alasan keselamatan (safety). Kecelakaan ini 

mengakibatkan kerugian lebih dari 600 juta dollar US. 
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1. Rancangan, tanpa adanya analisis kreatif yang memanfaatkan 
hal-hal tersebut diatas. 

 
2.   Seni terapan atas pencapaian karya dari seseorang yang 

merekayasa, dengan menciptakan objek baru sebagai 
implementasi atas masalah dalam masyarakat.

Desain (Kata Kerja) : “Proses untuk membuat dan menciptakan 
obyek baru” 

Desain (Kata Benda) : “Digunakan untuk menyebut hasil akhir 
dari sebuah proses kreatif, dapat berwujud 
sebuah rencana, proposal, atau berbentuk 
obyek nyata” 
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Desain dan rekayasa adalah sama-sama berakar pada rancangan, 
proses merancang suatu objek baru atau lama, yang memudahkan 

proses pengerjaan suatu proyek 

Rekayasa memerlukan proses berfikir dalam mengatasi masalah, 
sedangkan desain lebih pada merancang suatu objek untuk 

implementasi hasil. 
 

Rekayasa membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik, 
rancangan tidak membutuhkan analisis kreatif dan memanfaatkan 
hal-hal di sekitar kita. Rancangan juga mungkin tidak bertujuan 
untuk melayani kebutuhan manusia dengan cara yang inovatif. 



6 

o Rekayasa dan desain berperan membantu menyelesaikan 
permasalahan dalam masyarakat agar lebih sejahtera.  

o Rekayasa dan desain berperan di seluruh aspek kehidupan.  
o Kehidupan seseorang tidak lepas dari peran rekayasa dan desain 

(mulai bangun tidur, beraktivitas sosial hingga kembali tidur lagi).

Beberapa contoh peran rekayasa dan desain : 
 Teknologi Komunikasi 

 Teknologi Konstruksi 

 Teknologi Transportasi 

Hasil rekayasa dan desain teknologi komunikasi dapat membuat komunikasi 

lebih lancar, cepat dan mudah. 

Hasil rekayasa dan desain teknologi konstruksi dapat membuat konstruksi 

bangunan dan rumah menjadi tempat yang lebih nyaman untuk beraktivitas. 

Hasil rekayasa dan desain teknologi transportasi dapat memudahkan dan 

menambah kenyamanan seseorang Untuk bergerak dari satu tempat ke 
tempat yang lain. 
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 Bioteknologi 
Mempelajari tentang peningkatan peran organ biologis untuk kepentingan 

lainnya. Tissue Engineering dan Mutasi Genetika merupakan dua cabang 
Bioteknologi yang telah banyak dikenal publik. 

Tissue Engineering (Rekayasa Jaringan) menggunakan 
sel hidup sebagai bahan pembangun.  
Contoh : 
penggunaan fibroblast dalam perbaikan kulit 
 
Mutasi Genetika adalah perubahan yang terjadi pada 
bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun pada 
taraf kromosom. 
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 Biomekanik 
Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari 

gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika merupakan kombinasi antar 
keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran ( biologi dan 

fisiologi ) 
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 Biomaterial 
Biomaterial adalah segala material organik atau non organik, alami ataupun 

sintetis yang diaplikasikan pada tubuh manusia untuk menunjang atau 
memperbaiki hidupnya.  

 

Biomaterial adalah ilmu yang mempelajarai tentang bahan yang beradaptasi 
dengan sistem kehidupan yang fungsinya menggantikan organ atau jaringan 

tubuh yang hilang atau rusak. 

Gigi Palsu Berbahan Serat Nilon implan tulang Stainless Steel 

implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan 
struktur dan fungsi suatu bagian biologis 
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 Bioinstrument 
Bioinstrumen mempelajari tentang rekayasa (konsep, design dan manufacturing) 

alat kedokteran secara umum. Biointrument merupakan bagian dari Teknik 
Biomedis yang bersentuhan langsung dengan klinis/publik 

Produksi Alat Kesehatan Masih Terbuka Luas untuk 
Produk Lokal 
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 Bioimaging 
Bioimaging, merupakan bagian dari penting bioinstrumen dengan fokus utama pada bidang 
teknologi pencitraan (image) medis seperti: Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed 
Tomography (CT) Scan, X-Ray (Rontgen) 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
Computed Tomography (CT) Scan. 

X-Ray (Rontgen) 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) merupakan 

suatu alat diagnostik terbaru untuk memeriksa 

dan mendeteksi tubuh Anda dengan 

menggunakan medan magnet yang besar dan 

gelombang frekuensi radio, tanpa : operasi, 

penggunaan sinar X, ataupun bahan radioaktif. 

https://www.northwestradiology.com/services/magnetic-resonance-imaging-mri-services/
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What is an engineer?

Engineer (Bhs Indonesia : Insinyur) 

Proses merekayasa yang dilakukan oleh seorang insinyur melibatkan aktivitas berfikir dan 

beraksi atas hasil idenya, yang dinyatakan dalam angka dan perhitungan. 

Engineer  Bhs Latin : “ingenerare”  meaning : “to create” 

An engineer is a creative, ingenious person. 

What does an engineer do?

Engineers create ingenious solutions to societal problems 

Engineers are creative people that use mathematics, scientific principles, material 
properties, and computer methods to design new products and to solve human 
problems. 

Insinyur adalah seseorang yang dalam melaksanakan profesinya menggunakan pengetahuan 
matematika dan pengetahuan alam, yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman dan pelatihan, 

untuk secara ekonomis mengubah dan mengembangkan suatu bahan, energi dan berbagai 
sumber daya yang berasal dari alam, menjadi produk lain demi kepentingan kesejahteraan, 

kenyamanan, kesehatan dan keselamatan umat manusia 



13 

Insinyur adalah sebuah profesi (latin : “proffesio”, yaitu janji/ikrar dan pekerjaan)

Profesi = pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan 

Untuk menjadi seorang insinyur diperlukan pendidikan dan keahlian 
dari perguruan tinggi, yaitu teknik.  

Kode etik Insinyur (Etika Profesi)  

Dst.. 

Etika profesi adalah perilaku baku yang diterima secara bersama dalam 
kelompok / organisasi (profesi) tertentu. 

Kode etik ditetapkan oleh sebuah organisasi 
profesi yang terdiri atas sekumpulan engineer 
bernama Persatuan Insinyur Indonesia (PII),  
berdiri pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung, 
didirikan oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja dan Dr. 
Rooseno Soeryohadikoesoemo 

Etik / Etika (Yunani : ethos)  = norma/nilai/kaidah/ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik 
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PERTAMA, PRINSIP-PRINSIP DASAR 
1) Mengutamakan keluhuran budi. 
2) Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 
3) Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. 
4) Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. 

PII memiliki kode etik yang bernama Kode Etik Insinyur Indonesia “Catur 

Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia”. Isi dari “Catur Karsa Sapta 

Dharma Insinyur Indonesia” adalah, 

1) KEDUA, TUJUH TUNTUTAN SIKAP 
2) Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. 
3) Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya. 
4) Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan. 
5) Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab 

tugasnya. 
6) Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 
7) Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi. 
8) Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. 
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Aspek kemampuan Insinyur berdasar ABET (Accreditation Boarnd of Engineering & 
Technology / Badan  Akreditasi  Keinsinyuran & Teknologi diAmerika) : 
 
1) Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika; ilmu pengetahuan dan engineering 
2) Kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen (uji kembang). 

Termasuk menganalisis dan menafsirkan data/hasil uji 
3) Kemampuan merancang suatu sistem komponen, proses dan metoda unutk memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan 
4) Kemampuan mengidentifikasi, memformulasi dan memecahkan masalah-masalah 

engineering 
5) Kemampuan untuk berperan atau berfungsi dalam tim kerja multi disiplin 
6) Kemampuan komunikasi efektif 
7) Pemahaman terhadap dampak dari penyelesaian engineering konteks sosial dan global 
8) Kesadaran akan kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi dalam proses belajar 

sepanjang hayat 
9) Pengetahuan terhadap permasalahan mutakhir 
10) Kemampuan menggunakan teknik-teknik, ketrampilan; dan peralatan engineering modern 

yang diperlukan dalam praktek engineering 
11) Pemahaman terhadap tanggung jawab dan etika profesional 
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Tugas Pokok Insinyur Indonesia: 

 
1) Menciptakan budaya teknologi dan memelihara etika profesi agar para insinyur selalu 

menjaga integritas dan akuntabilitaspubliknya. 

2) Membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembagalegislasi, pemerintah, per
guruan tinggi, lembaga risetIndustri, dan dunia usaha, mengenai hal-

hal yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi serta pem
binaan profesi keinsinyuran 

3) Membina dan mengembangkan kerjasama dengan asosiasikeinsinyuran dalam negeri 

maupun negara lain baik secarabilateral maupun multilateral 
4) Membina dan mengembangkan kemampuan/kompetensi profesionalpara insinyur 

secara terus menerus agar senantiasa sesuai dengan prinsip dan standar kerja 
profesional yang berlakusecara internasional. 

5) Memperjuangkan aspirasi dan melindungi kepentingan para insinyuragar hak dan 

kewajiban profesionalnya dapat terpenuhi dalam rangka berperan serta secara aktif 
dalam pembangunan nasional 

6) Menyelenggarakan Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional agar parainsinyur dapat 
diakui dan mendapat penghargaanberdasarkan kemampuan profesionalnya. 

7) Menyelenggrakan sistem advokasi di bidang keinsinyuran. 

8) Melaksanakan Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional (SSIP) 
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Sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran 
kode etik : 

1. Mendapat peringatan 

2. Pemblokiran / Pencekalan 

3.  Hukum Pidana/Perdata 

Contoh studi kasus pentingnya Etika Profesi Keteknikan : 
Chernobyl merupakan perusahaan pembangkit listrik yang menggunakan teknologi nuklir yang 
mempunyai dampak yang tinggi. Dampak tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa 
manusia baik secara langsung maupun secara perlahan. Berbagai penyakit dan cacat menerpa 
manusia dewasa sampai anak kecil,dengan waktu pemulihaan yang lama bahkan tidak bisa 
diobati.  
Salah cara mengurangi dampak tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran akan etika 
profesi dari insinyur atau pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaantersebut. Baik dengan 
meninjau keselamatan umat manusia maupun kejujuran dalam menjalankan tugasnya sesuai 
kemampuan dibidangnya. sehingga dapat mengurangi resiko dampak terjadinya ledakan 
pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. 
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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 Biomedis ? 

 
2. Jelaskan minimal 5 kasus yang terkait dengan pelanggaran etika profesi 

dalam bidang keteknikan termasuk jenis pelanggaran etika yang terjadi! 
 
3. Jelaskan tentang keterkaitan antara Risiko dan kemajuan teknologi! 

Berikan contoh nyata! Bagaimana cara mengurangi risiko yang mungkin 
terjadi? 

 
4. Jelaskan peranan Insinyur terkait dengan kerusakan dan pelestarian 

lingkungan hidup! Berikan masing –masing contoh nyata. 
 

5. Apa yang dilakukan seorang Insinyur Biomedis ? 


