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Etika Profesi 

Mia fitriawati, M.KOM 

Mengapa kita 

perlu memasuki 

sebuah 

kelompok atau 

organisasi?  
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organisasi profesi 

Secara terminologis, organisasi profesi 
terdiri dari dua pemaknaan yaitu 

organisasi dan profesi.  

ORGANISASI 

Pengertian organisasi bisa dikatakan sebagai sebuah proses ataupun sebagai 
sebuah bentuk.. 

Sebagai proses, organisasi 
menurut Ernest Dale (dalam 
Subkhi & Jauhar, 2013:3), adalah 
suatu proses perencanaan 
yang meliputi penyusunan, 
pengembangan dan 
pemeliharaan suatu struktur 
atau pola hubungan kerja dari 
orang-orang dalam suatu 
kelompok. 

Adapun sebagai bentuk, 
organisasi menurut Cyril Soffer 
(dalam Subkhi & Jauhar, 2013:3), 
merupakan perserikatan orang-
orang yang masing-masing 
diberi peran tertentu dalam 
suatu sistem kerja dan 
pembagian dimana pekerjaan 
diperinci menjadi tugas-tugas, 
dibagikan kemudian digabung 
kembali dalam beberapa bentuk 
hasil.  
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“ 
ORGANISASI dapat disebut 

sebagai kumpulan individu yang 
saling bekerjasama atas dasar 
kesamaan kepentingan untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Organisasi Profesi 

kumpulan individu yang 
memiliki kesamaan 
profesi/pekerjaan yang saling 
bekerjasama untuk 
mencapai tujuan-tujuan 
profesional.  
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Karakteristik Organisasi Profesi 

✘Organisasi profesi hanya beranggotakan profesi yang sama 
✘Tujuan pokok dari organisasi profesi biasanya adalah merumuskan 

kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi 
profesi 
✘Pada sebagian organisasi profesi, mengeluarkan sertifikasi tertentu.  
✘Biasanya organisasi profesi juga berfungsi menetapkan serta 

merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan 
pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. 
✘Organisasi profesi tertentu dapat menjadi wadah untuk menerima 

pengaduan, pengawasan dan sekaligus memiliki kewenangan 
melakukan persidangan etik bagi para anggotanya. 
 

✘menjadi wadah perkumpulan sosial bagi para 
professional yang berasal dari profesi yang sama;  
✘merumuskan kode etik profesi;  
✘menetapkan standar kompetensi profesi serta 

memperjuangkan tegaknya kebebasan dan 
kesejahteraan profesi bagi para anggota;  
✘memberikan perlindungan bagi para anggotanya; 
✘ mengatur tata kelola perilaku dan interaksi baik 

dengan sesama anggota maupun antar anggota 
profesi dengan masyarakat lainnya. 

 

Manfaat  

organisasi Profesi 
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Fungsi Keberadaan Organisasi Profesi 

✘Mengelola 
keanggotaan  
 

✘Menjadi wadah 
bagi anggota 

✘Mengembangkan 
dan memajukan 
profesi 

✘Menetapkan 
standarisasi 
pelaksanaan dan 
mengeluarkan 
sertifikasi profesi 
bagi anggotanya. 
 

✘Merumuskan 
kebijakan etika 
profesi yang harus 
ditaati oleh para 
anggota 

✘Memberi sanksi 
bagi anggota yang 
melanggar etika 
profesi 

thanks! 

Any questions? 


