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Hakekat manusia adalah 
mahkluk bekerja

Manusia hidup untuk memenuhi  kebutuhan 
hidupnya .



Pekerjaan
adalah hal yang 
harus dilakukan
manusia
untuk memenuhi
kebutuhan
hidupnya.

Pekerjaan 
dan Profesi

Profesi
merupakan bagian
dari
pekerjaan, tetapi
tidak semua
pekerjaan
adalah profesi. 



A picture is 
worth a 

thousand 
words

A complex idea can be conveyed with just a single 
still image, namely making it possible to absorb 
large amounts of data quickly.



Pengertia
n 

Profesi

Sejumlah pakar telah mendefinisikan mengenai
profesi diantaranya adalah sebagai berikut:

• Profesi adalah suatu kumpulan pekerjaan yang membangun
sekumpulan norma yang sangat khusus yang berasal dari
perannya yang khusus di masyarakat (Schein, E.H, 1962)

• Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk
pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak
formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh
sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan
tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika
layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi
mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral 
serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan
dalam masyarakat (Daniel Bell, 1973)



Pengertia
n 

Profesi

Sejumlah pakar telah mendefinisikan mengenai
profesi diantaranya adalah sebagai berikut:
• Profesi adalah kelompok lapangan pekerjaan yang khusus

melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan
keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari
manusia, yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan
pengetahuan yang berhubungan dengan sifat manusia, 
kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta diikat
dengan suatu disiplin etika yang dikembangkan dan
diterapkan oleh para pelaku profesi tersebut (T.H. Sigit, 
2012)

• Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan
pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang 
mengandalkan suatu keahlian. Dengan demikian, seorang
professional adalah mereka yang melakukan profesinya
secara tetap dan mempraktekkan suatu keahlian tertentu



Profesi
suatu bidang pekerjaan yang 
didasarkan pada suatu
kompetensi khusus, berbasis
intelektual, praktikal dan
memiliki standar keprofesian
tertentu yang 
membedakannya dengan
profesi lainnya.



Perbedaan 
Profesi 

&
Profesional

Profesi:
- Mengandalkan suatu

keterampilan atau keahlian
khusus.

- Dilaksanakan sebagai suatu
pekerjaan atau kegiatan utama

(purna waktu).
- Dilaksanakan sebagai sumber

utama nafkah hidup.
- Dilaksanakan dengan

keterlibatan pribadi yang 
mendalam.

Profesional:
- Orang yang tahu akan

keahlian dan keterampilannya.
- Meluangkan seluruh

waktunya untuk pekerjaan
atau kegiatannya itu.

- Hidup dari situ.
- Bangga akan pekerjaannya.



Ciri 
Pelaku

Profesional ⊙Adanya pengetahuan khusus.
⊙ Adanya kaidah dan standar moral yang sangat

tinggi. 
⊙Mengabdi pada kepentingan masyarakat.
⊙ Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. 
⊙ Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari

suatu profesi.

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat
yang selalu melekat pada profesi, yaitu
(Isnanto, 2009):



Prinsip 
Dasar 
Profesionalisme

1. Keahlian
2. Tanggung Jawab
3. Norma



Keahlian
Pekerjaan professional biasanya menuntut adanya
suatu keahlian khusus yang memungkinkan
seorang pekerja professional memberikan jasa
tertentu kepada pengguna jasa profesionalnya. 
Keahlian ini bersumber dari:
1. 1. Pengetahuan
2. 2. Keterampilan dan cara kerja
3. 3. Kemandirian  dan pengakuan



Tanggung 
Jawab
Seorang yang sudah ahli artinya adalah orang 
yang memiliki kewenangan professional yang 
bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja



Norma
Dalam menjalankan profesinya secara professional 
maka harus memiliki norma-norma berupa: 
kesungguhan dan ketelitian; tekun, ulet dan gigih
mendapatkan hasil terbaik; integritas tinggi dalam
menjalankan pekerjaannya; pemikiran dan
tindakan harus selaras (konsistensi); memiliki
kesadaran untuk terus menerus mengembangkan
kemampuan, dan; mencintai profesi yang ditekuni.



Tug
as

1. Jelaskan perbedaan antara etika dan
etiket.

2. Apa yang anda ketahui mengenai
egoisme, hedonisme, dan utilitarianisme
berikut perbedaannya?

3. Jelaskan perbedaan mendasar mengenai
konsep profesi, professional dan
profesionalisme.

4. Apa yang membedakan sebuah profesi
dengan pekerjaan pada umumnya?

5. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk
menjadi seorang pekerja professional?



Cara 
Pengerja

an

1.Kerjakan di kertas polio 
bergaris

2.Ditulis tangan
3.Dikumpulkan pada pertemuan

berikutnya.



Thank you!
Any questions?


