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PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN ONLINE 

 

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian online adalah mahasiswa yang memenuhi syarat 

kehadiran 75%. 

2. Mahasiswa wajib mencetak kartu ujian secara mandiri melalui laman sipadu.untidar.ac.id 

dan melampirkan kartu ujian pada lembar jawaban ujian. 

3. Mahasiswa menyelesaikan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan secara mandiri 

(folio) dengan batas waktu pengumpulan sesuai waktu pada halaman soal. 

4. Mahasiswa mengirimkan jawaban soal dalam bentuk pdf sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditentukan. 

5. Mahasiswa mengerjakan soal ujian online secara mandiri. Apabila diketahui dan 

ditemukan bahwa terjadi kerja sama antar mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian, 

dianggap bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti ujian.  
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UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

 Mata Ujian  : Etika Profesi 

 Jurusan   : Teknik Mesin 

 Hari/Tanggal  : Kamis / 18 Juni 2020 

 Waktu    : 08.00-09.40 

Sifat  : Buku Tertutup 

Dosen    : Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng. 

 

Soal  

1. Menurut pendapat Anda, jelaskan makna dari hak cipta? Dan apakah setiap ciptaan 

diwajibkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, berikan alasan Anda! (15 poin) 

2. Jelaskan mengapa sebuah bisnis dapat dikatakan sebagai sebuah profesi? Hal-hal apa saja 

yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah bisnis di bidang produksi, desain 

ataupun konsultan engineering! (25 poin) 

3. Menurut pendapat Anda, jelaskan profesi di bidang apa saja yang sesuai dengan lulusan 

Teknik Mesin saat ini? Jelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing 

bidang! (20 poin) 

4. Saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan, khususnya di bidang 

industri. Dua diantaranya yaitu masih kurangnya tenaga terampil dan penetapan slag 

sebagai limbah B3 sangat menyulitkan bagi industri. Menurut pendapat Anda, jelaskan 

peran etika profesi dalam permasalahan tersebut! (40 poin) 
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