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Tanggungjawab

• Tanggung jawab aktif
– Tanggung jawab aktif adalah tanggung jawab sebelum

sesuatu terjadi. Hal ini mengacu pada tanggung jawab
untuk suatu tugas atau merawat keadaan atau urusan
tertentu.

• Tanggung jawab pasif
– Tanggung jawab pasif diterapkan setelah sesuatu (yang 

tidak diinginkan) terjadi.

• Tanggung jawab (aktif dan pasif) sering dikaitkan
dengan peran yang dimiliki dalam situasi tertentu. 
(Peran sebagai insinyur)

• Masing-masing peran memiliki tanggung jawab
sesuai tugasnya



Tanggungjawab Pasif

• Tanggung jawab pasif tanggung jawab ke belakang terlihat
relevan setelah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi
bentuk spesifiknya adalah akuntabilitas, blameworthiness 
(kesalahan), dan kewajiban

• Akuntabilitas adalah tanggungjawab balik yang dapat
dipegang untuk mempertanggungjawabkan atau
membenarkan tindakan seseorang terhadap orang lain

• Blameworthiness, tanggungjswab kebelakang, dalam arti
menjadi sasaran menyalahkan yang tepat atas tindakan
seseorang atau konsekuensi tindakan seseorang

• Agar seseorang menjadi tercela biasanya kondisi berikut
perlu diterapkan : melakukan kesalahan, tanggungjawab
peran, kelayakan, kebebasan



Tanggungjawab Peran

• Setiap peran memiliki tanggung jawab

• Seseorang yang memiliki lebih dari 1 peran, 
maka akan memiliki lebih banyak tanggung
jawab

• Kadang tanggung jawab untuk peran yang satu
bertentangan dengan tanggung jawab pada
peran yang lain



Tanggungjawab Peran

• Tanggungjawab moral

– Tanggung jawab itu didasarkan pada kewajiban
moral, norma moral atau tugas moral.

• Tanggungjawab profesional

– Tanggung jawab yang didasarkan pada peran
seseorang sebagai profesional sejauh ia berada
dalam batas-batas apa yang diizinkan secara
moral.



Pelanggaran

• Seseorang atau suatu institusi disalahkan karena dalam
melakukan tindakan tertentu, individu atau institusi
yang bersangkutan telah melanggar norma atau
melakukan sesuatu yang salah. 

• Norma bisa diatur dalam undang-undang atau tata
tertib suatu organisasi

• Diperlukan suatu kerangka kerja etis yang diterapkan
untuk menilai kebenaran moral atau kesalahan

• Kerangka kerja ini membentuk cara berpikir tentang
bagaimana seseorang bisa sampai pada apa yang baik, 
dan bagaimana seseorang dapat bertindak dengan cara
yang benar.



Kontribusi Penyebab

• Seseorang yang bertanggungjawab harus
membuat kontribusi penyebab sebagai
konsekuensi dari tanggungjawabnya

• Ada 2 hal yang harus diiingat saat menilai apakah
seseorang membuat kontribusi kausal dengan
konsekuensi tertentu
1. Bukan hanya tindakan tapi juga kegagalan untuk

bertindak sering dianggap sebagai kontribusi kausal
2. Sumbangan kausal biasanya tidak cukup untuk

konsekuensi konsekuensi yang sedang
dipertimbangkan



Kelayakan

• Seseorang yang diberi tanggungjawab
terhadap sesuatu harus mengetahui
konsekuensi setiap tindakannya

• Konsekuensi adalah kerugian yang sebenarnya
timbul akibat pelanggaran norma

• Seseorang tidak akanbertanggungjawab jika
mereka tidak menyadari konsekuensinya

• Diharapkan semua orang menyadari
konsekuensi atas segala tindakannya



Kebebasan Bertindak

• Orang yang memiliki tanggung jawab harus
memiliki kebebasan bertindak, tidak boleh
bertindak akibat paksaan

• Seserang yang dipaksa mengambl keputusan
tertentu menjadi tidak bertanggungjawab atau
tanggung jawabnya rendah

• Seseorang yang dipaksa atau dimanipulasi untuk
bekerja pada pengembangan teknologi tertentu
dibawah ancaman jika dia tidak bekerja sama, dia
akan mengorbankan peluang promosinya



TanggungJawab Aktif dan Insinyur
Ideal

• Jika seseorang bertanggungjawab secara aktif
terhadap sesuatu, dia akan bertindak
sedemikian ruma sehingga konsekuensi yang 
tidak diinginkan dihindari semaksimal
mungkin.

• Tanggungjawab positif bukan semata-mata
karena kesalahan tetapi juga membutuhkan
sikap positif atau karakter positif dalam
menyelesaikan masalah



Tanggungjawab Aktif

• Fitur tangungjawab aktif menuruy Mark 
Bovens (1989)
– Persepsi yang memadai terhadap pelangaran

norma-norma yang terancam

– Pertimbangan konsekuensi

– Otonomi, yaitu keputusan membuat keputusan
independen

– Menampilkan perilaku yang didasarkan pada kode
yang dapat diverifikasi dan konsisten

– Mengambil peran yang serius



Insinyur Ideal

• Ada 2 karakter ideal
1. Gagasan atau usaha yang sangat memotivasi dan

menginspirasi bagi orang yang memilikinya
2. Cita-cita khas yang mereka bidik mencapai optimal atau

maksimal
• Seringkali cita-cita tidak sepenuhnya tercapai, tapi diusahakan

• Dalam proses berlatih menjadi insinyur profesional, 
mereka didorong memiliki cita-cita baik cita cita pribadi
seperti, sukses, memiliki banyak uang, atau
memuaskan rasa ingin tahu, bisa juga menjadi cita-cita
sosial atau moral, seperti menerapkan teknologi untuk
memperbaiki dunia



Ideal dan Profesional Ideal

• Ideal adalah ide yang sangat memotivasi dan
memberi inspirasi bagi orang yang 
memilikinya dan bertujuan mencapai optimal 
atau maksimal

• Profesional ideal adalah cita-cita yang erat
bersekutu dengan profesi atau hanya dicita-
citakan dengan menjalankan profesinya



Antuasiasme Teknologi

• Berkaitan dengan cita-cita ingin mengembangkan
kemungkinan teknologi baru dan menghadapi
tantangan teknologi

• Contoh : teknologi google earth
– Konsep yang indah, menimbulkan banyak pertanyaan

moral
– Privasi ? Keamanan?

• Antusiasme teknologi dapat memotivasi insinyur
dalampekerjaannya

• Bahaya yang melekat pada antusiasme teknologi
terletak pada kemungkinan dampak negatif dan
kendala sosial yang relevan yang mudah diabaikan



Kesejahteraan Manusia

• Ciri ketiga insinyur adalah memberi kontribusi
atau meningkatkan kesejahteraan manusia.

• Insinyur harus memegang keamanan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat
yang paling penting

• Melayani kesejahteraan manusia adalah
kewajiban moral insinyur



Insinyur vs Manajer

• Dalam struktur kepegawaian, insinyur berada
dibawah manajer. 

• Situasi ini dapat menimbulkan konflik, disatu sisi
mereka bertanggung jawab ke perusahaan, dilain
pihak mereka memiliki tanggung jawab sebagai
insinyur untuk mensejahterakan masyarakat

• Ada potensi konflik antara manajer dan insinyur : 
 separatisme, teknokrasi, whistle blowing



Separatisme

• Separatisme adalah gagasan bahwa ilmuwan dan
insinyur harus menerapkan input teknis, namun
manajemen dan organ politik yang tepat harus
membuat nilainya

• Model tripartit dapat dilakukan, bahwa insinyur
hanya dianggap bertanggungjawab atas desain
produk dan bukan karena konsekuensi sosial atau
kekhawatiran yang lebbih luas

• Dalam model tripartit, tiga segmen terpisah
dibedakan : politisi, insinyur, dan pengguna



• Ada anggapan, tanggungjawab insinyur terbatas
pada pilihan teknis yang mereka buat

• Perumusan tugas desain, cara penggunaan
teknologi, dan konsekuensi semua hal tersebut
tidak diangap sebagai bagian tanggung jawab
insinyur

• Menurut pandangan ini, tanggungjawab insinyur
membatasi tanggung jawab profesional yang 
mereka miliki kepada atasan, pelanggan, dan
rekan kerja, tidak termasuk masyarakat umum

• Hal ini harus dihindari



Teknokrasi

• Teknokrasi adalah pemerintahan oleh para ahli

• Peran insinyur adalah teknokrat yang berwawasan
teknologi, melakukan apa yangmereka anggap paling 
baik untuk perusahaan, atau masyarakat

• Peran teknokrat bermasalah karena sejumlah alasan
– Keahlian yang tidak jelas

– Tidak demokratis dan paternalistik

– Patternalisme adalah keputusan yang dibuat untuk orang 
lain dengan asumsi seseorang mengetahui lebih baik apa
yang baik untuk mereka daripada orang lain itu sendiri



Whistle Blowing

• Organisasi tempat kehendak whistleblower mejadi
milik melalui produk dan kebijakannya

• Lakukan yang serius dan sangat merugikan masyarakat

• Wartawan kehakiman mengetahui hal tersebut dan
melaporkan ke atasan langsung

• Pelapor telah melakukan investigasi internal yan dapat
dipertanggungjawabkan

• Whistleblower telah dilaksanakan

• Mengungkapkan ancaman akan mencegah kerugian



Konteks Sosial Pengembangan
Teknologi

• Pengembang dan produsen teknologi biasanya
mempekerjakan ilmuwan dan insinyur

• Pengguna teknologi merumuskan keinginan
atau persyaratan tertentu untuk berfungsinya
teknologi

• Regulator merumuskan peraturan-peraturan


