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PENGERTIAN PROFESI
 Pertama, profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu

kepercayaan (to profess means to trust), bahkan suatu
keyakinan (to belief in) atas suatu kebenaran (ajaran agama)
atau kredibilitas seseorang (Hornby,1962).
 Kedua,

profesi itu dapat pula menunjukkan dan
mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (a
particular business, (Hornby, 1962).

 profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu

yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehinnga
meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang
memerlukannya.

ISTILAH YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI
Sanusi et.al (1991:19) menjelaskan lima istilah yang
berkaitan dengan profesi, yaitu :
1.

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut
keahlian (experties) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak
bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan
tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.

2.

Profesional menunjuk pada dua hal:
Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya
“Dia seorang profesional”.
Kedua,
penampilan
seseorang
dalam
melakukan
pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.

3. Profesionalisme adalah menunjuk kepada komitmen para
anggota
suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan
profesionalnya dan terus – menerus mengembangkan strategi–
strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang
sesuai dengan profesinya.
4. Profesionalitas mengacu pada sikap para anggota profesi
terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian
yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.
5. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi
maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai
kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota
suatu profesi

KARAKTERISTIK PROFESI
Menurut Lieberman (1956), terdapat persamaan – persamaan dalam
karakteristik profesi. Diantara lain profesi itu adalah :
1. A unique, definite, and essential servive
Profesi ini merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik
(khas), dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun
yang lainnya.
2. An emphasis upon intellectual technique in performing its service
Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual, yang
berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual dalam praktek
pelayanannya, seperti seorang dokter bedah misalnya menggunakan
pisau operasi, namun proses penggunaannya dibimbing oleh suatu teori
dan wawasan intelektual.

KARAKTERISTIK PROFESI
3. A long period of specialized training
Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual (wawasan atau
visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau skills) serta
sikap profesional.
4. A broad range of autonomy for both the individual
the occupational group as a whole

practitioners and

Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok (asosiasi)
profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya
dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut.

5. An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for
judgments made and acts performed within the scope of professional
autonomy
Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi
profesional itu, maka berarti pula is memikul tanggung jawab pribadinya harus
secara penuh

KARAKTERISTIK PROFESI

6. An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic
gain to the practitioners, as the basis for the organization and performance
of the social service delegated to the occupational group
Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial
(dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya
kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan
pemenuhan kebutuhan tersebut, ketimbang untuk kepentingan perolehan
imbalan ekonomis yang akan diterimanya
7. A comprehensive self-gouverning organization of practitioners
Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari
bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh
mereka yang kompeten saja.

KARAKTERISTIK PROFESI
8. A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous
and doubtful points by concrete cases
Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para
anggotanya seyogyanya disertai kesadaran dan i'tikad yang tulus baik pada
organisasi maupun pada individual anggotanya untuk memonitor prilakunya
sendiri.

Syarat pekerjaan dikatakan sebagai Porfesi
1.

Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau
pelayanan khas, definitif dan sangat penting dan
dibutuhkan masyarakat.

2. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut
telah memiliki wawasan, pemahaman dan penguasaan
pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan secara
luas dan mendalam

3. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan
berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi
penyiapan (preservice) maupun pengembangan
(inservice, continuing, development)

4. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah
disepakati d
5. Memiliki organisasi profesi yang menghimpun,
membina, dan mengembangkan kemampuan
profesionalan selalu dipatuhi serta dipedomani
6. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya
yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan
ilmiah
7. Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang
selayaknya baik secara sosial (dari masyarakat) dan
secara legal (dari pemerintah yang bersangkutan atas
keberadaan dan kemanfaatan profesi termaksud).

 Lebih

mementingkan pelayanan kemanusiaan
dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

yang

ideal

 Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang

panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip
pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
 Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta

mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
 Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap

dan Cara kerja.

 Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar

pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan
anggotanya.
 Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi,

dan kemandirian.
 Memandang profesi suatu karier hidup (alive career) dan

menjadi seorang anggota yang permanen.
 Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi

Ciri-ciri dan Syarat-syarat di atas dapat digunakan sebagai kriteria
atau tolok ukur keprofesionalan guru. Selanjutnya kriteria ini akan
berfungsi ganda, yaitu :
1. Untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah

memenuhi kriteria profesionalisasi.
2. Untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala

upaya menuju profesionalisasi guru.

Menurut National Education Association (NEA)

Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang
khusus
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama
(bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan
umum belaka).
4. Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang
berkesinambungan
1.

5.

Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan
yang permanen.
6. Jabatan yang menentukan baku (standar) sendiri.
7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas
keuntungan pribadi.
8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat
dan terjalin erat.
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kompetensi pedagogik;
kompetensi kepribadian;
kompetensi sosial; dan

 kompetensi profesional yang diperoleh melalui

pendidikan profesi

