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Tujuan

• Bab ini berfokus pada isu-isu mengenai pentingnya kepercayaan
pada insinyur: kejujuran, kerahasiaan, kekayaan intelektual, 
kesaksian ahli, komunikasi publik, dan konflik kepentingan.

• Bentuk ketidakjujuran antara lain berbohong, penipuan yang 
disengaja, menahan informasi, dan kegagalan untuk mencari
kebenaran.

• Ketidakjujuran dalam penelitian dan pengujian teknik meliputi
plagiarisme dan pemalsuan dan pembuatan data.

• Insinyur diharapkan untuk menghormati kerahasiaan profesional
dalam pekerjaan mereka.

• Integritas dalam kesaksian ahli tidak hanya menuntut kejujuran
tetapi juga latar belakang dan persiapan yang memadai di bidang
yang membutuhkan keahlian.

• Konflik kepentingan sangat bermasalah karena mengancam
kompromi penilaian profesional.



Contoh Kasus

• JOHN adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang magang
di perusahaan minyak Oil Exploration, Inc., sebuah
perusahaan yang melakukan kontrak eksplorasi untuk
perusahaan minyak besar.

• Perusahaan melakukan pelaatihan, tes, dan menulis
laporan penasihat kepada klien berdasarkan hasil tes. 

• Sebagai mahasiswa tingkat atas dalam teknik perminyakan, 
John ditugaskan untuk memimpin tim lapang dan teknisi
yang menguji bor di berbagai lokasi yang ditentukan oleh
pelanggan. 

• John memiliki tanggung jawab untuk mengubah data 
lapangan kasar menjadi laporan ringkas untuk pelanggan. 



• Paul, teman sekolah lama John's, adalah koordinator dalam
tim John. Paul berperan penting dalam mendapatkan
pekerjaan musim panas dengan gaji tinggi untuk John.

• Saat meninjau data lapangan untuk laporan pengeboran
terakhir, John memperhatikan bahwa ada langkah penting
telah dihilangkan, 

• Hal tersebut tidak mungkin diperbaiki jika tidak kembali ke
situs dan mengulangi keseluruhan tes dengan biaya besar
bagi perusahaan. 

• Langkah yang dihilangkan melibatkan koordinator yang 
menambahkan bahan kimia uji tertentu ke pelumas yang 
dipompa ke tempat uji bor. 

• Tes ini penting karena menyediakan data untuk
menentukan apakah situs bor layak dikembangkan untuk
perlindungan gas alam. 



• Sayangnya, Paul lupa menambahkan bahan kimia tes di 
situs bor terakhir.

• John percaya bahwa Paul kemungkinan akan
kehilangan pekerjaannya jika kesalahannya terungkap. 

• Paul tidak mampu kehilangan pekerjaannya pada saat
bisnis minyaknya lamban dan istrinya menantikan
seorang anak. 

• John belajar dari file data perusahaan masa lalu bahwa
aditif kimia tersebut menunjukkan adanya gas alam
sekitar 1 persen dari pengujian.

• Haruskah John menahan informasi bahwa tes gas alam
tidak dilakukan dari atasannya? Haruskah informasi itu
dipotong dari pelanggan?



Pendahuluan

• Karena ketidaktahuannya, masyarakat harus
menaruh kepercayaannya pada kinerja insinyur
yang andal, baik sebagai individu maupun sebagai
anggota tim insinyur yang bekerja sama. 

• Bab ini berfokus pada bidang-bidang perhatian
moral yang sangat relevan dengan kepercayaan
insinyur: kejujuran dan ketidakjujuran, 
kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, kesaksian
ahli, komunikasi dengan masyarakat, dan konflik
kepentingan.



Canon Fundamental NSPE

1. Menjunjung tinggi keamanan, kesehatan, dan
kesejahteraan masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan hanya di bidang
kompetensi mereka. 

3. Membuat pernyataan publik hanya dengan
cara yang obyektif dan jujur. 

4. Bertindak untuk setiap atasan atau klien
sebagai agen atau wali amanat. 

5. Hindari tindakan menipu. 



Kejujuran

• Perhatian terhadap perkataan kebenaran jauh
melampaui batas-batas profesi teknik. 

• Mengingat penekanan panjang pada kejujuran
dalam tradisi moral kita, tidak mengherankan
bahwa kode teknik mengandung banyak referensi
tentang kejujuran. 

• Kanon ketiga dari kode etik Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) mendorong
semua anggota untuk 'jujur dan realistis dalam
menyatakan klaim atau perkiraan berdasarkan
data yang ada.



Kanon 3 NSPE

1. Insinyur harus objektif dan jujur dalam laporan
profesional, pernyataan, atau kesaksian. Mereka
harus memasukkan semua informasi yang 
relevan dan tepat dalam laporan, pernyataan, 
atau kesaksian semacam itu, yang harus
mencantumkan tanggal yang menunjukkan
kapan keadaan tersebut dibuat. 

2. Insinyur dapat mengungkapkan pendapat teknis
kepada publik yang didasarkan pada
pengetahuan tentang fakta dan kompetensi
dalam materi pelajaran. 



Kanon 3 NSPE

3. Insinyur tidak mengeluarkan pernyataan, 
kritik, atau argumen mengenai hal-hal teknis
yang diilhami atau dibayar oleh pihak yang 
berkepentingan, kecuali jika mereka
mengomentari pernyataan mereka secara
eksplisit mengidentifikasi pihak-pihak yang 
berkepentingan atas nama siapa mereka
berbicara, dan dengan mengungkapkan
adanya kepentingan para insinyur yang 
terlibat dalam masalah ini.



Bentuk Ketidakjujuran

• berbohong

• tipu muslihat

• menahan informasi

• Kegagalan mencari kebenaran



Berbohong

• Sebuah kebohongan biasanya melibatkan
sesuatu yang diyakini salah atau menyesatkan. 

• Sebuah kebohongan biasanya dinyatakan
dalam kata-kata. 

• Kebohongan dibuat dengan maksud untuk
menipu. 

• '' Kebohongan adalah sebuah pernyataan yang 
diyakini salah atau menyesatkan, dibuat
dengan maksud untuk menipu. '' 



Tipu Muslihat

• Jika Andrew membahas masalah teknis dengan cara
yang menyiratkan pengetahuan bahwa dia tidak perlu
mengesankan atasan atau calon pelanggan, maka dia
pasti terlibat dalam penipuan yang disengaja, 
meskipun dia tidak berbohong. 

• Selain salah mengartikan keahliannya sendiri, 
seseorang dapat salah menggambarkan nilai produk
atau desain tertentu dengan memuji kelebihan mereka

• Penipuan semacam itu terkadang bisa menimbulkan
konsekuensi yang lebih mengerikan daripada
berbohong.



Menahan Informasi

• Mengabaikan atau menahan informasi adalah jenis perilaku menipu
lainnya. 

• Jika Jane dengan sengaja gagal membahas beberapa aspek negatif
dari sebuah proyek yang dia promosikan ke atasannya, dia
melakukan penipuan serius meskipun dia tidak berbohong. 

• Gagal melaporkan bahwa Anda memiliki saham di perusahaan yang 
produknya Anda rekomendasikan adalah bentuk ketidakjujuran. 

• Mungkin kita dapat mengatakan dengan istilah yang lebih umum
bahwa seseorang mempraktikkan suatu bentuk ketidakjujuran
dengan kelalaian
– jika seseorang gagal menyampaikan informasi yang diharapkan

audiensnya
– jika maksud dari kelalaian adalah untuk menipu .



Kegagalan Mencari Kebenaran

• Insinyur jujur adalah orang yang berkomitmen untuk
menemukan kebenaran, tidak hanya menghindari
ketidakjujuran. 

• Misalkan insinyur Mary mencurigai bahwa beberapa
data yang dia terima dari lab tes tidak akurat. Dengan
menggunakan hasilnya sebagaimana adanya, dia tidak
berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Tapi dia
mungkin tidak bertanggung jawab dalam
menggunakan hasilnya tanpa menanyakan lebih jauh
keakuratannya. 

• Kejujuran dalam pengertian positif ini adalah bagian
dari profesi insinyur yang bertanggung jawab. 



Mengapa Ketidakjujuran itu Salah?

• Istilah jujur memiliki konotasi positif dan
istilah yang tidak jujur seperti yang negatif

• Namun begitu, menceritakan kebenaran
sepenuhnya terkadang salah dan
menyembunyikan kebenaran terkadang
merupakan hal yang benar untuk dilakukan



Mengapa Ketidakjujuran itu Salah?

• Dalam rekayasa,  berlaku isu-isu seperti
keamanan produk dan penyediaan saran dan
informasi profesional. 

• Jika pelanggan tidak tahu bahwa mobil memiliki
masalah keamanan yang tidak biasa, mereka
tidak dapat membuat keputusan yang tepat
mengenai apakah akan membelinya. 

• Jika pelanggan membayar saran teknik
profesional dan diberi informasi yang keliru, maka
dia tidak dapat membuat keputusan yang bebas
dan terinformasi.



• Para astronot di Challenger diberitahu pada pagi hari
tentang penumpukan es di pad peluncuran dan diberi
pilihan untuk menunda peluncuran. 

• Mereka memilih untuk tidak menggunakan opsi itu. 
Namun, tidak ada yang mempresentasikan informasi
tentang perilaku cincin O pada suhu rendah. 

• Oleh karena itu, mereka tidak memberikan persetujuan
untuk diluncurkan meskipun risiko cincin-O, karena mereka
tidak mengetahui risikonya. 

• Kejadian Challenger adalah contoh tragis dari pelanggaran
kewajiban insinyur untuk melindungi masyarakat.

• Kesalahannya, tidak hanya dilakukan dengan para insinyur
tetapi juga para manajer yang mendukung peluncuran
tersebut dan tidak memberi tahu para astronot tentang
bahaya tersebut.



• Ketidakjujuran dalam penelitian teknik dapat
merusak hubungan kepercayaan dimana
sebuah komunitas ilmiah didirikan

• Seorang peneliti yang memalsukan data yang 
dilaporkan dalam sebuah jurnal profesional
mengancam runtuhnya infrastruktur teknik

• Ketidakjujuran juga bisa melemahkan
pengambilan keputusan yang diinformasikan. 

• Manajer baik bisnis maupun pemerintahan, 
serta legislator, bergantung pada pengetahuan
dan penilaian yang diberikan



Ketidakjujuran di Kampus

• Tiga mahasiswa sedang menyelesaikan sebuah
proyek dalam Tugas Akhirnya.

• Proyeknya adalah merancang, membangun, 
dan menguji suatu pengukur murah yang akan
dipasang di dasbor mobil dan akan mengukur
jarak yang bisa ditempuh mobil dengan satu
galon bensin.



Ketidakjujuran dalam Riset
Engineering

• Falsification Data (Pemalsuan data)
– Distorsi data dengan menghaluskan penyimpangan

atau hanya menampilkan data yang sesuai dengan
teori favorit seseorang dan membuang sisanya.

• Fabrication Data (Pembuatan data)
– Invensi data dan melaporkan hasil eksperimen yang 

tidak pernah dilakukan

• Plagiarism 
– Penggunaan kekayaan intelektual orang lain tanpa ijin

atau tanpa kredit yang lain



Kerahasiaan

• Seseorang dapat menyalahgunakan kebenaran
tidak hanya dengan berbohong atau
sebaliknya mendistorsi atau menahannya, 
tetapi juga dengan mengungkapkannya dalam
situasi yang tidak tepat. 

• Insinyur dalam praktik swasta mungkin
tergoda untuk mengungkapkan informasi
rahasia tanpa persetujuan klien. 



Contoh

• Misalkan Engineer A memeriksa tempat tinggal untuk pemilik
rumah dengan biaya tertentu. Ia menemukan tempat tinggal pada
kondisi umumnya baik, meski membutuhkan beberapa perbaikan
kecil. Insinyur A mengirimkan salinan laporan satu halamannya
kepada pemilik rumah, menunjukkan bahwa salinan karbon dikirim
ke perusahaan real estat yang menangani penjualan tempat tinggal
tersebut.

• Kasus ini dipertimbangkan oleh Dewan Pengamat Etika NSPE, yang 
memutuskan bahwa 'Insinyur A bertindak tidak etis dalam
mengirimkan salinan pemeriksaan rumah ke perusahaan real estat
yang mewakili pemiliknya.' 'Ini mengutip bagian II.1.c dari Kode
NSPE, yang menyatakan, '' Insinyur tidak boleh mengungkapkan
fakta, data, atau informasi yang diperoleh dalam kapasitas
profesional tanpa persetujuan dari klien atau atasan kecuali yang 
disahkan oleh undang-undang atau Pedoman ini. ''



Hak Milik Intelektual

• Kekayaan intelektual adalah properti yang 
dihasilkan dari kerja mental. Hal ini dapat
dilindungi dengan beberapa cara, termasuk
sebagai rahasia dagang, hak paten, merek
dagang, dan hak cipta.



Rahasia Dagang

• Rahasia dagang adalah formula, pola, perangkat, 
atau kompilasi informasi yang digunakan dalam
bisnis untuk mendapatkan keuntungan lebih dari
pesaing yang tidak memiliki rahasia dagang. 
Rumus untuk Coca-Cola adalah contoh dari
sebuah rahasia dagang. Rahasia dagang tidak
boleh berada dalam domain publik dan
kerahasiaannya harus dilindungi oleh perusahaan
karena rahasia dagang tidak dilindungi oleh hak
paten.



Paten

• Paten adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang memungkinkan pemilik
paten mengeluarkan orang lain dari
penggunaan informasi yang dipatenkan
selama 20 tahun sejak tanggal pengarsipan. 
Untuk mendapatkan hak paten, penemuan
harus baru, berguna, dan jelas. 



Merek Dagang

• Merek dagang adalah kata, frase, desain, 
suara, atau simbol yang terkait dengan barang
atau jasa. '' Coca-Cola '' adalah merek dagang
terdaftar.



Hak Cipta (Copyright)

• Hak cipta adalah hak atas produk kreatif
seperti buku, gambar, grafik, pahatan, musik, 
film, dan program komputer. 

• Warisan atau ahli waris penulis
mempertahankan hak cipta selama 50 tahun
setelah kematiannya. 

• Hak cipta melindungi ekspresi gagasan tapi
bukan gagasan itu sendiri. Naskah Star Wars, 
misalnya, adalah hak cipta.



Saksi Ahli

• Insinyur kadang-kadang dipekerjakan sebagai
saksi ahli dalam kasus-kasus yang melibatkan
kecelakaan, produk cacat, cacat struktural, dan
pelanggaran paten, dan juga di area lain di mana 
pengetahuan teknis yang kompeten dibutuhkan. 

• Memanggil saksi ahli adalah salah satu langkah
paling penting yang bisa dilakukan pengacara
dalam kasus semacam itu, dan insinyur biasanya
diberi kompensasi dengan baik atas kesaksian
mereka. Namun, menjadi saksi ahli memakan
waktu dan sering stres.



Informasi ke masyarakat

• Beberapa jenis tanggung jawab profesional dalam
menangani informasi teknis mungkin paling baik
digambarkan sebagai kegagalan untuk memberi
tahu mereka yang keputusannya dirugikan karena
tidak adanya informasi. 

• Dari sudut pandang etika menghormati orang, ini
adalah kesalahan serius dari agensi moral. 

• insinyur harus memastikan bahwa informasi
teknis tersedia bagi mereka yang 
membutuhkannya terutama hal-hal yang dapat
mencegah terjadinya bencana



Konflik Kepentingan

• Konflik kepentingan bisa menyerang profesionalisme. 

• Ini karena profesional dibayar untuk keahlian dan
penilaian profesional mereka yang tidak bias dalam
menjalankan tugas profesional mereka, dan konflik
kepentingan mengancam untuk melemahkan
kepercayaan bahwa klien, pengusaha, dan tempat
umum dalam keahlian atau penilaian tersebut. 

• Bila ada konflik kepentingan, ada konflik inheren antara
seorang profesional yang secara aktif mengejar
kepentingan tertentu dan menjalankan tugas
profesionalnya sebagaimana mestinya.



• Kasus yang melibatkan konflik kepentingan adalah jenis
kasus yang paling umum diajukan sebelum Dewan Peninjau
Etika NSPE. 

• Canon Fundamental 4 dari kode NSPE membahas gagasan
bahwa insinyur harus bertindak sebagai 'agen setia atau
wali amanat' dalam menjalankan tugas profesional mereka. 

• Entri pertama di bawah judul adalah bahwa insinyur harus
mengungkapkan semua konflik kepentingan '' atau '' 
potensial '' yang diminati oleh atasan atau klien mereka. 

• Bagian III tentang kewajiban profesional menentukan
beberapa hal larangan yang spesifik



5. Insinyur tidak akan terpengaruh dalam tugas
profesional mereka karena bertentangan
kepentingannya.

a) Insinyur tidak boleh menerima pertimbangan
finansial atau pertimbangan lainnya, termasuk
desain teknik gratis, dari pemasok material 
untuk menentukan produk mereka.

b) Insinyur tidak boleh menerima komisi atau
tunjangan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dari kontraktor atau pihak lain yang 
berurusan dengan klien atau pengusaha untuk
Direksi Pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan
yang menjadi tanggung jawab Direksi Pekerjaan.


