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Batasan Kode Etik
Anggota IAGI dan CPI - IAGI

• Diaplikasikan pada individu anggota IAGI termasuk MGEI 
sebagai anak organisasi

• Sebagai profesional dalammelaksanakan pekerjaan dan
tugasnya

• Kewajiban mentaati dan terikat pada kode etik ini

• Presentasi ini membahas 8 poin kode etik disertai penjelasan
yang sesuai pada tiap-tiap lembar presentasi ini



1. IAGI berlandaskan UUD 45 dan Pancasila yang secara jelas menunjukkan bahwa sumberdaya alam
yang yang disebutkan sebagai bumi, air dan kekayaan alam didalamnya adalah milik Negara dan
harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( UUD 45 pasal 33 )

2. Hal ini juga mengharuskan para profesional anggota IAGI untuk melihat dari segala sisi
pekerjaannya, kepentingan Masyarakat baik dia berada pada posisi teknis apalagi posisi 
manajemen.

Sebagai profesional yang menggeluti sumberdaya alam sebagai lahan 
pekerjaannya meyakini secara sungguh-sungguh bahwa sumberdaya alam 
merupakan sesuatu yang harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya 
kepentingan rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.



1. Harus menghindarkan segala sesuatu tindakan yang akan menimbulkan pertentangan antara
kepentingan klien, perusahaan atau instansi tempat dia bekerja dengan kepentingan umum.

2. Selalu bekerja dalam standar-standar teknologi yang tidak akan mengganggu kondisi
lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan.

3. Wajib mengingatkan klien, perusahaan atau instansi tempat dia bekerja sepanjang dalam bidang
/ profesinya, apa yang dilakukan atau direncanakan oleh klien, perusahaan atau instansi tempat
dia bekerja mengakibatkan gangguan kondisi lingkungan, keselamatan dan kesehatan
masyarakat.

4. Apabila memungkinkan memberi bantuan / saran kepada masyarakat mengenai persoalan yang 
berhubungan dengan geologi ataupun ilmu kebumian yang menjadi kompetensinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai ahli geologi / profesional selalu
mendahulukan kepentingan dan keselamatan masyarakat banyak daripada
kepentingan dan keselamatan pribadi maupun sekelompok orang atau
golongan.



1. Tidak akan melakukan atau bersedia melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang di ketahui 
bukan merupakan hal yang tidak benar baik dari segi hukum maupun dari segi etika umum.

2. Tidak akan memanfaatkan IAGI untuk berhubungan atau bekerja sama dengan oknum / pihak-
pihak lain untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika profesional maupun etika 
umum

3. Tidak akan bekerjasama maupun meneruskan bekerja sama dengan anggota IAGI atau anggota
Asosiasi Profesional yang telah dipecat dari asosiasinya karena pelanggaran keprofesionalan.

4. Menjaga kerahasiaan data yang di miliki oleh klien perusahaan atau instansi di mana dia
bekerja, sepanjang kerahasiaan data tersebut tidak bertentangan undang-undang kepentingan
Masyarakat dan Negara Republik Indonesia.

Selalu bertindak sebagai seorang profesional sejati dan menjunjung tinggi
kehormatan dan integritas profesi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan
selalu melakukan persaingan dengan cara yang jujur.



1. Setiap tindakan / saran yang diberikan kepada klien, perusahaan maupun instansi dimana dia
bekerja dengan cara yang sesuai dengan kaidah ilmu geologi ataupun kebumian yang benar. 

2. Apabila dia memberikan sesuatu hal yang didasarkan kepada suatu yang belum diketahui
kebenarannya secara baik, harus dapat memberikan alasan lain berdasarkan pengalaman 
dirinya maupun pihak lain.

Selalu melakukan tindakan / saran yang dikehendaki oleh klien perusahaan
atau instansi dimana dia bekerja dengan cara yang profesional sesuai
keyakinan profesional yang benar.



1. Tidak akan mengerjakan suatu pekerjaan ataupun tugas yang bukan merupakan keahliannya, 
yang akan mengakibatkan atau patut mengira bahwa saran / hasil kerjanya akan mengakibatkan
kerugian kepada klien, perusahaan ataupun instansi tempat dia bekerja.

2. Dalam hal ini dia melakukan suatu pekerjaan seperti disebutkan di atas, dia wajib
memberitahukan nama dan keterangan diri rekanan yang bekerja sama dengannya.

Bekerja dan hanya akan melakukan pekerjaan yang merupakan keahlian
dan profesinya.



1. Anggota harus dapat memberikan pertanggung-jawaban secara benar berdasarkan kaidah ilmu
geologi, ilmu kebumian ataupun ilmu yang terkait lainnya atas saran, kesimpulan, pandangan
geologi yang diberikan kepada klien perusahaan ataupun instansi tempat dia bekerja.

2. Tidak akan memberikan saran, kesimpulan, pandangan geologi yang bukan merupakan 
keyakinannya sendiri dan akan memberikan catatan-catatan apabila saran, kesimpulan ataupun
pandangan geologi yang diberikan mempunyai sisi yang “ lemah “.

Selalu dan harus mampu memberikan pandangan, ulasan dan alasan
berdasarkan data-data yang benar menghasilkan kesimpulan yang secara
objektif dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah geologi
yang telah diakui sebagai kaidah yang benar dan dapat diterima dalam
masyarakat ahli geologi atau ilmu kebumian lainnya.



1. Harus menyadari bahwa ilmu geologi ataupun ilmu kebumian merupakan suatu ilmu yang terus
berkembang dengan demikian pengembangan diri memberikan sumbangan yang lebih baik
kepada klien, perusahaan ataupun instansi di mana dia bekerja.

2. Selalu berkeinginan agar masyarakat profesional di sekelilingnya dapat berbuat lebih baik lagi
dengan menuntun, mengajar maupun mendorong anggota yang berada di bawah supervisinya.

Selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan profesional dirinya, dan
akan memberikan bantuan kepada anggota lainnya yang berada di bawah
supervisinya untuk berkembang ke arah kemampuan profesional yang lebih
baik.



1. Harus mengetahui peraturan / perundangan sepanjang berhubungan dengan profesinya dan
selalu berbuat / bertindak sesuai peraturan / perudangan tersebut.

2. Apabila bekerja di luar Indonesia selalu bertindak sesuai Kode Etik IAGI dan memperhatikan 
peraturan / perundangan yang berlaku di Negara tersebut.

3. Wajib memberitahukan manajemen dari klien , perusahaan ataupun instansi dimana dia bekerja
apabila ada suatu tindakan dari klien, perusahaan ataupun instansi di mana dia bekerja
merupakan suatu pelanggaran atas peraturan / perundangan.

4. Untuk Ahli Geologi Competent Person bidang mineral dan batubara wajib mengetahui, 
memahami dan menjalankan pedoman keprofesian yang tertuang dalam Kode Cadangan Mineral 
Indonesia (KCMI).

Selalu mentaati perundangan dan peraturan dari Pemerintah Indonesia yang 
berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaannya dan wajib memberikan keterangan
yang benar apabila mengetahui atau patut menduga ada hal-hal yang dicurigai akan
mengganggu keselamatan / kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Republik
Indonesia. Untuk Ahli Geologi Competent Person di bidang mineral dan batubara, 
selalu mentaati dan menjalankan pedoman/ kode keprofesian IAGI dan/ atau
organisasi di bawah naungan IAGI.



THANK YOU


