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Petunjuk: 1. Jawaban diketik di kertas A4, huruf Times New Roman, ukuran 12 spasi
2. Ujian dikerjakan secara individu. Kesamaan jawaban anda dengan teman anda
dapat menyebabkan jawaban anda tidak dinilai
Soal 1 (40%)
Carilah artikel di Koran, majalah atau media internet yang merupakan contoh kasus di
Indonesia mengenai penerapan prinsip etika yang baik, bukan sebagai bentuk pelanggaran
dari kelima prinsip etika berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Utilitarianism
Right & Duties
Justice & Fairness
The ethics of care
Virtue ethics

Berikan analisis kritis anda untuk setiap contoh tersebut, mengapa dikategorikan sebagai
penerapan prinsip etika yang baik? Gunakan buku Velasquez atau referensi bacaan lain untuk
mendukung argumentasi anda.
Catatan:
a. Total 5 judul artikel berupa kasus lokal Indonesia
b. Maksimal 1 halaman jawaban untuk setiap kasus, sehingga total jawaban untuk soal
no. 1 adalah 5 halaman
c. Setiap kasus wajib dicantumkan sumbernya dengan lengkap
d. Sertakan potongan artikelnya untuk setiap judul artikel sebagai lampiran
Soal 2 (20%)
Article Reading
2a. bacalah artikel dibawah ini
Kesenjangan sarana dan prasarana public di daerah perkotaan dengan pedesaan di
Indonesia sudah menjadi pengetahuan umum. Kesenjangan ini pula-lah yang mendorong
terjadinya urbanisasi dalam arti sempit yakni berpindahnya penduduk pedesaan ke perkotaan.
Jawa Barat adalah provinsi yang bertetangga dengan DKI Jakarta, Ibukota Republik
Indonesia. Jawa Barat pesisir Selatan dikenal sebagai daerah yang sangat tertinggal , sebut
saja: Bayah, Pamengpeuk, Cisompet, Cipatujah, Cisolok, Cianjur Selatan. Sekolah negeri
yang tersedia di daerah-daerah tersebut paling tinggi sampai dengan tingkat SLTP. Prasaran

transportasi seperti jalan dan jembatan barang langka, sehingga komoditas di daerah tersebut
di kuasai oleh tengkulak, penduduk yang sakit keras harus ditandu terlebih dahulu
menyebrang kali tidak berjembatan & melewati jalan tanah sampai ketemu dengan jalan raya
dan kemudian harus menunggu truk yang kebetulan lewat menuju ibu kota kabupaten untuk
dibawa ke sarana kesehatan dasar (PUSKESMAS) yang hanya tersedia di Singaparna
(Tasikmalaya); Sukabumi (Sukabumi), Lebak. Sekitar 200km dari wilayah tersebut, di
Jakarta atau Bogor misalnya, Puskesmas tersedia di setiap kecamatan. Di Jabotabek misalnya,
pemerintah malahan mendirikan Puskesmas yang memberikan layanan rawat inap.
Kesenjangan pada narasi diatas riil dan nyata terjadi, sedangkan penduduk Bayah,
Pamengpeuk, Cisompet, Cipatujah, Cisolok, Cianjur Selatan adalah warga Negara Republik
Indonesia yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang identik dengan hak-hak dan kewajiban
saudara-saudaranya yang menjadi penduduk Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Ironis, sebab republic ini dikenalsebagai republik yang berasaskan PancaSila (dengan kelima
silanya yang mestinya sudah sangat paham)
Pertanyaan:
Berdasarkan 5 (lima) prinsik etika yakni Utilitarianism, Right & Duties, Justice & Fairness,
The ethics of care, dan Virtue ethics yang sudah sangat anda kenali selama 7 (tujuh) pekan
lalu, silahkan berikan:
1. Argument pembenaran dari pemerintah
2. Argument perlawanan dari warga Bayah, Pamengpeuk, Cisompet, Cipatujah,
Cisolok, Cianjur Selatan terhadap kesenjangan tersebut.
2b. bacalah artikel dibawah ini
Apakah Etis tumbuh terus?
Selama beberapa tahun terakhir kita menyaksikan krisis keuangan global yang dipicu
oleh krisis keuangan AS. Krisis itu sekarang sudah merembet ke Eropa.
Permintaan agregat global menurun. Bahkan, target pertumbuhan China kini harus
dikoreksi dibawah 7,5 persen. Semua wacana ini dipijakkan pada asumsi, tumbuh itu selalu
lebih baik daripada tidak. Apakah kita bias dan etis untuk tumbuh terus? Karena tumbuh
mensyaratkan energy, lalu apakah tingkat konsumsi energi per kapita kita bisa tumbuh terus
pula? Krisis keuangan global saat ini, serta kerusakan lingkungan global dan kesenjangan
global, sinyal bahwa sesungguhnya kita tak bisa dan konsekuensi negative nyata ketika
tumbuh terus tanpa batas. Ada saatnya untuk berhenti tumbuh. Konsumsi energy per kapita
hanya bisa tumbuh hingga ke tingkat tertentu. Lebih dari itu, konsumsi energy justru merusak
lingkungan & diri sendiri.
CEO Unilever baru-baru ini mengingatkan, jika umat manusia harus mengikuti gaya
hidup Eropa, akan dibutuhkan 3 bumi. Sementara kalau mau mengikuti gaya hidup AS,
dibutuhkan 5 bumi. Ini berarti kita tak bisa meniru gaya hidup keduanya yang kini justru
terlilit utang. Saat lokomotif ekonomi dunia bergeser ke China, penting bagi Indonesia

mengambil jalan yang berbeda dengan China yang tampak setia dengan model Eropa & AS
yang gagal itu. Kita butuh sebuah modernitas baru yang rendah energy sebagai tuntutan nyata
sekaligus usetis.
Imbauan hidup hemat energy seperti yang diserukan oleh pemerintah tidak boleh
hanya berhenti diganti Premium ke Pertamax atau BBM ke gas. Kita memerlukan gaya hidup
baru, teknologi baru, dan ekonomi baru yang tidak terobsesi dengan growth, pertumbuhan.
Perlu keberanian untuk hidup lebih sederhana. Peringatan Mahatma Gandhi, EF Shoemacher
atau Ivan Illich, 50-40 tahun lalu, baru terasa keniscayaannya pada awal abad 21 ini.
Gaya hidup baru itu bisa dimulai dari sector transportasi. Saat ini kita sudah
terjerumus ke dalam moda tunggal, yakni moda jalan. Lebih buruk lagi: moda jalan pribadi.
Untuk negeri kepulauan dengan laut dan sungai yang melimpah serta warisan jaringan rel
colonial yang luas, dominasi mobil & sepeda motor saat ini sungguh kekonyolan sesat yang
sangat luar biasa. Angkutan rel dan sungai mengalami kemunduran, sementara angkutan laut
tetap terbelakang.
Rencana membangun Jembatan Selat Sunda adalah kelanjutan dari sesat pikir ini.
Antrean truk panjang di sisi Merak atau Bakauheni yang sering terjadi tidak akan pernah
selesai jika layanan feri dibiarkan tidak menarik untuk investasi. Anehnya, layanan feri ini
justru disalahkan. Padahal, banyak dermaga di Merak yang rusak tanpa pelindung benturan
kapal atau dangkal karena terlambat dikeruk oleh Ditjen Perhubungan Darat yang lebih asyik
membangun jalan. Jauh lebih efektif dan murah jika pemerintah membangun jaringan rel di
Sumatra dan Jawa, serta mengubungkannya ke pelabuhan-pelabuhan yang efisien di kedua
pulau tersebut. Dengan begitu, lebih banyak barang diangkut melalui pelabuhan-pelabuhan di
kedua pulau ini.
Mobil dan sepeda motor saat ini adalah bagian dari masalah kita. Jalan adalah ruang
public sehingga harus diprioritaskan angkutan umum. Angkutan umum inilah yang perlu
disubsidi, bukan kendaraan pribadi. Disamping itu, sarana transit, yaitu mobilitas dengan
energy tubuh tanpa mesin harus disediakan lebih banyak. Ini berarti lebih banyak jalur sepeda
dan trotoar bagi pejalan kaki. Untuk kawasan pedesaan, angkutan yang tak memerlukan
kecepatan tinggi lebih baik menggunakan pedati atau dokar berkuda.
Kehidupan tinggi energy saat ini telah menimbulkan ketidak adilan global dan
kemacetan di jalan-jalan kota besar. Ketergantungan pada kendaraan pribadi juga telah
menurunkan tingkat kesehatan warga muda. Penyakit tak menular, seperti Diabetes, Obesitas,
stroke, gagal jantung, gagal ginjal naik tajam dengan biaya mencapai puluhan triliun.
Jelas sekali bahwa pada abad ke-21 ini kita memerlukan modernitas baru yang rendah
energy. Tidak saja untuk membangun dunia yang lebih adil, lingkungan yang lebih baik,
tetapi juga untuk kehidupan yang lebih sehat. Sungguh tidak mungkin dan tidak etis untuk
tumbuh terus. (Daniel Mohammad Rosyid; Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi, Jurusan
Teknik Kelautan ITS, dimuat di harian KOMPAS, 10 Agustus 2012)
Pertanyaan:

Berdasarkan 5 (lima) prinsik etika yakni Utilitarianism, Right & Duties, Justice & Fairness,
The ethics of care, dan Virtue ethics: jelaskan ethics positioning dari penulis artikel tersebut.
Soal 3 (20%)
Case Study
Hutan Gambut & Orang Utan di Bawah Ancaman Kepunahan
“Kalau tidak ada perubahan, hutan gambut Tripa dan Orangutannya akan punah pada
tahun 2015-2016”, Begitu kata Dr. Ian Singleton, Direktur konservasi Sumatran Orangutan
Conservation Program.
Hutan rawa gambut Tripa terletak di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kawasan
ini terletak di Kawasan Ekosistem Leusser Aceh. Rawa Tripa memiliki fungsi sebagai
kawasan penyerap air, daerah penyangga (buffer) untuk melindungi daerah sekitarnya dari
bencana, tempat tinggal masyarakat local, dan aneka satwa serta pengendali iklim mikro.
Total lahan gambut rawa Tripa yang wilayahnya meliputi 2 kabupaten adalah 61.803 hektare
Ancama terbesar bagi kawasan ini muncul dari beroperasinya 5 perusahaan
perkebunan di kawasan tersebut, yaitu PT GSM, PT SPS, PT KA, PT APL, dan PT CA.
Perusahaan-perusahaan ini melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan gambut
untuk perluasan kebun kelapa sawit. Beberapa pemerhati lingkungan mencurigai keabsahan
ijin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini.
Menurut catatan WALHI, setidaknya sepanjang 2012, kawasan hutan seluas 2.145
hektar hilang di Rawa Tripa akibat pembusukan konsesi lahan dengan cara dibakar.
Rawa Tripa adalah salah satu hutan gambut dengan kepadatan orangutan tertinggi di
dunia. Sebelum dihancurkan, tak kurang dari 3.000 ekor orangutan hidup di wilayah ini dan
kini diperkirakan hanya tinggal seperempatnya. Saat ini, di seluruh Sumatra, diperkirakan
hanya tinggal 7.000 ekor orang utan, yang terus berkurang akibat dampak langsung
penebangan hutan primer untuk keperluan pembukaan perkebunan sawit di Sumatra.
Direktur eksekutif WALHI Aceh TM Zulfika di Banda Aceh, mengatakan kawasan
hutan gambut tersebut masih mengalami deforestasi lebih dari 50% dari total lahan akibat
pembukaan perkebunan sawit.
WALHI dan Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) telah meminta
Pemerintah Aceh dapat mencabut seluruh izin yang dimiliki perusahaan yang mengeksplorasi
kawasan hutan gambut tersebut. WALHI dan TKPRT juga berharap hutan gambut Rawa
Tripa menjadi kawasan lindung secara formal yang diatur dalam suatu aturan pemerintah
sehingga ekosistem dan keberadaan kawasan tersebut terus terawat dan terlindungi di masa
mendatang.
Investigasi yang dilakukan oleh SATGAS REDD + dan UKP4 pada tahun 2012
memperlihatkan pelanggaran terkait beroperasinya perusahaan2 perkebunan di kawasan
Tripa. Pada tahun 2012, SATGAS REDD+ dan UKP4 telah menyurati dan meminta

Gubernur Aceh mencabut izin dua perusahaan yang beroperasi di rawa Tripa, PT KA dan PT
SPS.
WALHI telah melakukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT
TUN) Medan, Sumatra Utara, terkait terbitnya surat izin yang dikeluarkan Gubernur Aceh,
25 Agustus 2011 tentang izin usaha perkebunan budidaya kepada PT KA seluas 1.605 hektar
di kawasan hutan rawa gambut Tripa. Pengandilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)
Medan telah meminta pencabutan izin usaha perkebunan PT KA seluas 1.605 hektare di
kawasan Rawa Tripa. Namun, keputusan akhir pencabutan izin perkebunan PT. KA seluas
1.605 hektar berada di tangan Gubernur Aceh.
Para pemerhati lingkungan mendesak pemerintah untuk menegakkan peraturan
perundangan yang terkait dengan perlindungan kawasan rawa Tripa, yaitu antara lain UU
32/2009, UU 18/2004, UU 26/2007, PP 26/2008, dan Inpres Moratorium 10/2011.
Sumber: changer.org, gatra.com,
www.mongabay.co.id, kompas.com

beritasore.com,

wwf.or.id,

news.okezone.com,

Pertanyaan:
Analisa studi kasus diatas sesuai dengan konsep-konsep etika bisnis yang telah anda
pelajari. Anda boleh memasukkan informasi lain terkait kasus diatas untuk mendukung
analisa anda (sumber informasi harus dicantumkan).
Soal 4 (20%)
Dosen tamu, Bapak Sahala Situmorang sebagai Partner EY Consulting telah berbagi ilmu dan
pengalamn perihal Etika Bisnis.
1. Jelaskan pemahaman anda mengenai integrity yang telah beliau sampaikan, baik
implementasi integrity dalam level individu maupun dalam tatanan organisasi.
2. Apakah integrity berkaitan dengan etika? Jika ya, jelaskan bagaimana bentuk
keterkaitan antar keduanya. Dan jika tidak, uraikan opini anda.
3. Sejauh mana Whistle Blower dinilai sebagai perilaku etis atau tidak etis? Jelaskan
dalam konteks internal dan eksternal organisasi.

