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PENDAHULUAN

 Sebagai suatu organisasi,  organisasi profesi 
keguruan mempunyai suatu sistem yang 
senantiasa mempeertahankan keadaan yang 
harmonis. Ia aakan menolak komponen sistem 
yang tidak mengikuti atau meluruskannya. 
Dalam praktek keorganisasian, anggota yang 
mencoba melanggar aturan main organisasi 
akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi 
dalam suatu organisasi profesi, ada aturan 
yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan.
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A.Eksistensi, Misi, Fungsi dan Peran 

Organisasi Asosiasi Keprofesian

( Saud: 2007) Kelahiran suatu organisasi 

asosiasi keprofesian tidak terlepas dari 

perkembangan jenis bidang pekerjaan 

yang bersangkutan, karena organisasi 

tersebut pada dasarnya dan lazimnya 

dapat terbentuk atas prakarsa dari para 

pengemban bidang pekerjaan tadi.
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• Motiv dasar kelahirannya bervariasi, ada yang bersifat 
sosial, politik, ekonomi, kultur dan pandangan atau falsafah 
tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar 
belakang solidaritas dianatara pengemban bidang pekerjaan 
yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri 
mereka sendiri (secara instrintik) dan atau karena tuntutan 
dari lingkungannya (secara ekstrinsik). Motif instrinsik pada 
umumnya bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam 
arti kesadaran atas kebutuhan untuk berkehidupan secara 
layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik 
secara sosial psikologis maupun secara ekonomis-kultural; 
selain itu terdapat juga kemungkinan oleh dorongan atas 
semangat pengabdian untuk menunaiakan tugasnya sebaik 
dan seikhlas mungkin (perpeksionis, filantropis). Sedangkan 
motif ekstrinsik pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari 
luar (masyarakat pengguna jasanya); adanya persaingan; 
serta perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya 
seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.
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• Lebih lanjut Saud mengemukakan bahwa tuntutan 

dan tantangan internal dan eksternal tersebut 

pada dasarnya mustahil dapat dihadapi dan 

diselesaikan oleh para pengemban suatu bidang 

pekerjaan yang bersangkutan secara 

individual.Inilah sebabnya mereka membutuhkan 

suatu wadah organisasi yang secara teoritis dapat 

dimiliki suatu wibawa (authority) dan kekuatan 

(power) untuk menentukan arah dan kebijakan 

dalam melakukan tindakan bersama (collektive 

action) guna melindungi dan memperjuangkan 

kepentingan para pengemban profesi itu sendiri 

dan kepentingan para pengguna jasanya serta 

masyarakat pada umumnya.
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• Tidaklah mengherankan, jika dalam misi 

organisasi kekaryaan (labour force 

organization) pada umumnya. Karenanya, dapat 

dipahami jika organisasi Federasi Guru 

Internasional juga menjadi anggota dari ILO 

(International Labour Organization). Akan 

tetapi, dalam hal tertentu, organisasi asosiasi 

profesi kependidikan memiliki misinya yang 

khas tersendiri. ILO cenderung sering 

menggunakan pendekatan yang bersifat politis 

dalam memperjuangkan kepentingannya. 

Sedangkan organisasi keprofesian cenderung 

menggunakan pendekatan persaingan yang 

berlandaskan keunggulan komperatif 

• kemampuan kualitas profesionalnya. Dalam 

prakteknya kedua pendekatan tersebut 

memang sering dipergunakan secara elektrik, 

sesuai dengan keperluannya.
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 Di berbagai negara yang dewasa ini tergolong maju, kelahiran 
organisasi beberapa asosiasi yang dewasa ini tergolong mapan 
(kedokteran, kehakiman, kependetaan, dsb) ternyata telah 
meuncul sejak beberapa abad yang lampau. Sementara di bidang 
pendidikan, khususnya jabatan guru, barulah dimulai semenjak 
awal abad ke dua puluh ini. Di USA, misalnya, The American 
Federation of Theachers, baru berdiri tahun 1916 di tengah 
berkecamuknya Perang Dunia I sebagai pernyataan dari berbagai 
organisasi asosiasi guru dan tenaga kependidikan yang 
sebenarnya telah berdiri sebelumnya tetapi bersifat lokal dan atau 
sektoral, seperti asosiasi guru-guru di negara bagian Cikago yang 
terkenal amat vokal dan berpengaruh dalam upaya 
pengembangan pendidikan di negara tersebut (Arthur A.Elder, 
1995. Demikian juga, diberbagai negara tetangga ternyata telah 
berdiri semenjak dekade dua puluhan dan tiga puluhan seperti 
Bangladesh (1921), Australia (196), Philipina (1932), Cina (1993). 
Sedangkan di Indonesia, Ikatan Guru Muhmmadiyah (1912), 
PGRI, baru lahir 25 Nopember 1945 sebagai fusi dari berbagai 
organisasi guru yang pernah berkembang semenjak zaman 
penjajahan Belanda dan Jegang, yang semula bersifat lokal dan 
parsial, akhir-akhir ini (2006) berdiri Asosiasi Dosen Pendidikan 
Islam (ADPISI) berdiri tahun 2006.
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 Secara umu, fungsi dan peran organisasi 
asosiasi keprofesian itu, sebagaimana telah 
disinggung terdahulu, selain melindungi para 
anggota dan kemandirian serta kewibawaan 
kelembagaannya secara keseluruhan (dengan 
membina dan menegakkan kode etik), juga 
berupaya meningkankan dan atau 
mengembangkan karier, kemampuan, 
kewenangan profesional, martabat dan 
kesejahteraan para anggotanya.
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B.Bentuk, corak, Struktur, 

Kedudukan, dan Keanggotaan

 Bentuk organisasi para pengeman tugas 
keprofesian itu ternyata cukup bervariasi 
dipandang dari segi derajat keeratan dan 
keterikatan dengan dan antara 
anggotanya. Dalam bidang pendidikan, 
dapat ditemukan berbagai bentuk 
keorganisasian antara lain:

 (1) Peraturan (Union), antara lain; 
Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI), Australian Education Union, 
Singapore Teacher’s Union, National of the 
Teaching Profesion Malaysia, Japan 
Teacher’s Union.
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 2 Federasi (Federation), antara lain: All 
India Federation of Teachers 
Organisations, Bangkadesh 
Teachers’Federation of Elementry 
Education Teachers, Assosiation of 
Thailand.

 (3) Aliansi (Alliance), antara lain: Alliance 
of Concered Teachers, Philipina.

 (4) Assosiasi (Assosiation) yang terdapat 
di kebanyakan negara.
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 Ditinjau daari segi kategorisasi kenaggotaannya 

juga ternyata menunjukan corak keorganisasian 

yang bervariasi, seperti menurut;

 (1) Jenjang pendidikan dimana mereka bertugas 

(dasar, menengah, dan perguruan tinggi).

 (2) Status penyelenggara kelembagaan 

pendidikan  (negeri, swasta)

 (3) Bidang studi/keahlian (gurru bahasa Inggris, 

matematika, dsb.)

 (4) Gender (wanita, pria)

 (5) Latar belakang etnis (Cina, Tamil, Melayu, 

dsb.)
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 Struktur dan kedudukan dipandang dari segi 
jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam 
dan bersifat:

 (1) Lokal (kesederhanaan, kewilayahan)

 (2) Nasional (negara)

 (3) Internasional (WCOTP, WPTU, dsb.)

Dengan demikian keragaman bentuk, corak, 
struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan 
itu, maka status keanggotaannya juga dengan 
sendirinya akan bervariasi.. Organisasi keprofesian 
yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya 
bersifat langsung keanggotannya dari setiap pribadi 
atau pengemban profesi yang bersangkutan. 
Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, 
lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk 
organisasi yang berserikat saja.
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C.Program Oprasional dan 

AD/ART/Konvensi

 Untuk mewujudkan misi, fungsi dan perannya, 
sebagaimana dikemukakan dalam paragraf 
terdahulu, organisasi keprofesian lazimnya 
memiliki suatu program oprasional tertentu 
yang disusun dan dipertanggung jawabkan 
atas pelaksanaannya kepada anggotanya 
melalui forum resmi seperti yang diatur dalam 
AD/ART/Konvensi yang bersangkutan. 
Selaaras dengan kandungan misi, fungsi dan 
peranan, secara garis besar program 
oorganisasi terseebuut mencakup hal-hal yang 
bertalian dengan:
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 (1) Upaya-upaya yang menunjang terjaminnya peeleksanaan hak dan kewajiban para   

 anggotaanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya   

 mengenai jaminan-jaminan hukum, hidup, keluarga, sosial, hari tua dan 
kesejahteraan  

 yang layak, sehingga dapaat menunaikan kewajibannya dengan rasa aaman, penuh  

 kegairahan dan keikhlasan kerja yang optimal.

 (2) Upaya-upaya yang memejukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan 

 kairier para anggotanya, melalui berbagai kegiatan ilmiah dan orofesional, seperti:  

 seminar, simposium, penerbitan dan clearing hose, penataran dan lokakarya, dsb.

 (3) Upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hak dan kewajian pengguna jasa 

 pelayanan profesional, baik keamanan maupun kualitasnya, sebagaimana diatur 

 dalam kode etiknya.

 (4) Upaya-upaya yang bertalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan 

 dengan bidan keprefesionalannya. Bagi organisasi kependidikan, antara lain:

 Turut serta dalam proses pembuatan undang-undang kependidikan, seperti pembuatan 
undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya.

 *    Turut serta dalam pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan.

 *   Turut serta dalam penentuan standar pendidikan dan laitihan prajabatan dan dalam    

 jabatan profesi keguruan.

 *   dan sebagainya. 
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 Hal-hal yang bertalian dengan segala seluk beluk 

keorganisasian termasuk visi, misi, fungsi dan 

peranan, serta tugas wewenang dan tanggung 

jawabnya, termasuk penyelenggaraan dan 

program kerjanya, seperti pokok-pkoknya tersebut 

di atas; lazimnya diatur dalam AD/ART atau 

konvensi organisasi keprofesian yang 

bersangkutan. Bagi profesi keguruan, telaah 

dokumen-dokumen yang relevan, antara lain 

AD/ART PGRI, PGII, IPTBI, ADPISI, dan 

sebagainya.

 D. Pengakuan dan Penghargaan Profesi Guru
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• Profesi pada dirinya mengandung pengertian 

mengenai adanya penyerahan dan pengabdian 

penuh pada satu jenis pekerjaan yang 

mengimplikasikan tanggung jawab pada diri 

sendiri, masyarakat dan profesi. Seorang 

profesional bukan hanya bekerja, melainkan ia 

tahu mengapa dan untuk apa ia bekerja serta 

tanggung jawab apa yang melekat dalam 

pekerjaannya.
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A. Pengakuan (Recognition)

 Secara sosiologis, kehadiran suatu profesi itu 

pada dasarnya merupakan suatu fenomena 

sosial atau kemasyarakatan. Hal itu berarti 

bahwa keberadaan suatu profesi di 

masyaraakat bukan diakui dan diyakini oleh 

para pengemban profesinya itu semata, 

melainkan justru diakui dan dirasakan 

manfaatnya dan kepentingannya oleh 

masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Langford (1978:19) berikut,
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 The members of profession not only 

see theemselves as members of a 

profession is desired by its memebers. 

They thing that they have something of 

value to offers to be community; and in 

recognizing them as a profession  the 

community is agreeing that is so.
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 Untuk berkembangnyaa peran dan fungsi suatu profesi guru 
membutuhkan pengakuan dari bidang-bidang profesi lain yang 
telah berada di masyarakat, terutama yang wilayah bidang 
garapan pelayanannya sangat mirip dan bertautan. Karena 
para pengemban suatu profesi seyogianya sangat memahami 
dan menyadari batas dan keunikan bidang profesinya serta 
menghindari sikap arogansi (an antidote for arrogance). 
Pengakuan dan penghormatan antar bidang profesi akan 
tercipta dan terjamin, jika masing-masing pengemban berbagai 
bidang profesi mematuhi kode etiknya. Dalam banyak hal, 
prinsip dasar saling menghormati anatar bidang profesi  itu 
justru akan merupakan landasan bagi terwujudnya kerjasama 
secara kesejawatan dalam mengjadapi dan memecahkan 
berbagai permasalahan di masyarakat yang membutuhkan 
pendekatan secara interdisipliner yang inklussif interprofesi, 
sebagaimana halnya dijumpai mengenai permasalahan 
kependidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan 
sebagainya.(Blocher, 1987).
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 Untuk terjaminnya kehadiran, perkembangan dan 
kemantapan peran dan fungsi suatu prodesi itu juga 
membutuhkan adanya pengakuan dan perlindungan 
hukum dari pemerintah yang bersangkutan. Dalam 
berbagai hal terkadang sulit terhindari terjadinya 
permasalahan keprilakuan atau kepribadian dan kinerja 
praktek pelayanan profesi yang dipandang menyimpang 
atau melanggar ketentuan-ketentuan kode etik atau 
norma umum yang berlaku dimasyarakat, yang 
berakibat banyak pihak pengguna jasa layanana profesi 
tertentu yang merasa dirugikan. Karenanya, tidak jarang 
terjadinya pengaduan secara hukum terhadap para 
pengemban profesi tersebut. Untuk melindungi 
kepentingan semua pihak, dengan demikian, sangat 
logis adanya pengakuan resmi pemerintah atas suatu 
profesi (jurisdiction).
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 Suatu profesi di bidang kependidikan, khususnya yang 
termasuk kategori sebagai guru atau pengajar hinnga saat ini 
baik secara nasional (di Indonesia) maupun secara 
internasional (di manapun di seluruh dunia), pada dasarnya 
baru memperoleh pengakuan (recognition) sebagai jenis 
kategori profesi bayaran yang diangkat oleh pemerintah atau 
lembaga/ organisasi yang memerlukannya. Dengan demikian , 
profesi keguruan masih belum memperoleh pengakuan 
sebagai suatu profesi yang bersifat mandiri (seperti notaris, 
dokter, psikolog, dsb), secara internasional, pengakuan 
termaksud telah dirumuskan dan dinyatakan secara resmi 
dalam suatu deklarasi resmi Konfrensi Internasional anatar 
Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO (PBB) 
bersama ILO tertanggal 21 September sampai 5 Oktober 1966 
di Paris. Namun demikian, sesungguhnya secara defakto juga 
peluang kearah iu sudah terbuka denganmulai maraknya 
permintaan pelayanan privat-les dalam berbagai bidang atau 
mata pelajaran tertentu. Hal ini merupkan embrio bagi 
pengembangan jenis pelayanan pengajaran individual secara 
profesional.
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B. Penghargaan dan Imbalan

 Secara sosiologis pula, adanya pengakuan 
(rekognition) terhadap sutau profesi itu pada 
dasarnya secara implisit mengimplikasikan 
adanya penghargaan, meskipun tidak selalu 
berarti finansial (uang) melainkan dapat juga 
bahkan terutama mengandung makna status 
sosial. Tidak mengeharkan kerananya, banyak 
dari warga masyarakat, terutama golongan 
menengah, yang memandang menjadi 
seorang profesional itu merupakan dambaan 
yang menjanjikan.
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 Wujud dan derajat besarnya imbalansebagai manifesrasi dan 
penghargaan tersebut ternyata bervariasi tergantung kepada 
derajat kepasan  yang dirasakan oleh pengguna jasa 
pelayanan yang bersangkutan. Wujudnya mungkin hanya yang 
berupa piagam atau pernyataan terima kasih saja, namun ada 
juga yang berupa bayaran finansial atau bentuk lainnya. Dalam 
hal itu jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah (negara), imbalan pokoknya lazimnya berupa 
gaji (salaries) di samping imbalan keprofesian (yang lazim 
disebut sebagai tunjangan keahlian atau tunjangan jabatan 
fungsional) yang besarnya ssuai dengan status dan peringkat 
jabatannya. Sedangkan dalam hal jenis bidang pekerjaanya 
merupakan sesuatu yang bersifat mandiri (independent) seperti 
notaris, akuntan, pengacara, dokter, dsb. lazimnya ketentuan 
besarnya imbaan termaksud diatur oleh organisasi asosiasi 
profesi yang bersangkutan dan/atau berdasarkan suatu 
perjanjian/kontrak yang disepakati noleh pihak-pihak yang 
berkepentingan.
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• Tenaga profesional yang diangkat oleh pemerintah 
padaq dasarnya mengenal batas waktu pensiun (akhir 
masa baktinya), sedangkan sebagi penyandang profesi 
mendiri apada dasarnya terbatas  sampai semampunya 
bertugas saja. Jadi meskipun telah menjalani pensiun 
sebgai PNS , seorang pengemban profesi dapat terus 
menjali pensiun  sebagai PNS, seorahng pengemban 
profesional dapat terus ,menjalankan fungsinya sebagai 
pelayanan masyarakat sepanjang memerlukannya.
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 Penghargaan dan imbalan yang diperoleh tenaga 
guru sudah barang tentu sesuai dan seirama dengan 
pengakuan terhadap statusnya. Sebagai tenaga yang 
diangkat (PNS atau lainnya) mereka memperoleh 
imbalan gaji seperti pegawai pada umumnya serta 
tunjangan jabatan fungsionalnya. Akan tetapi pada 
umumnya imbalan penghargaan termaksud hanya 
diperoleh selama dinas (setelah pensiun tidak praktek 
sssseperti profesi lainnya). Di negara-negara maju, 
meskipun status tenaga profesi kependidikan  itu 
sebagai tenaga bayaran yang diangkat (belum 
mandiri), masih banyak jenis imbalan lain yang 
menunjang kesejahteraan dan pengembangan diri 
dari kemampuan profesionalnya, sepeerti kesempatan 
belajar atau bekerja di negara lain (sabatical live) 
dengan baik imbalan gaji penuh, dsb.



26

 Berdasarkan UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 pada 
Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban. Pasal 14 disebutkan 
bahwa:

 Dalam menjalankan tugas keprofesian guru berhak:

 memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan 
jaminan kesejahteraan soasial.

 menadapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas 
da prestasi kerja;

 memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak  
atas kekayaan intelektual;

 memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

 memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 
pembelajaran untuk menunjang kelancarantugas keprofesian;

 memiliki kebebasan dalam memberikan penilain dan ikut 
menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada 
peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan kode etik guru, 
dan peraturan perundang-undangan;
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• memeperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan 
dalam melaksanakan tugas;

• memiliki kebebasan untuk berserikat dalam 
organisasi profesi;

• memilikin kesempatan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, 
dan/atau

• memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi 
dalam bidangnya.

• Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 
sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf a. Meliputi:

– gaji pokok;

– tunjangan yang melekat pada gaji;

– penghasilan lain berupa:

• tunjangan fungsional

• tunjangan khusus

• maslahat tambahan
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E.Peran Organisasi Profesi Dalam 

Peningkatan Kualitas Komptensi 

Guru Pendidkan Dasar

Dalam menjalankan visinya, Organisai Prefesi keguruan 
memiliki lima misi sebagai berikut:

1. Meninkatkan kualitas proses dan kualiras hasil 
pembelajaran.

2. Melakukan pembinaan dan pengembangan nprofesi 
guru

3. Meningkatkan kesejahteraan guru.

4. Memberikan perlindungan hukum pada guru dalam 
menjalankan tugas profesinya.

5. Memberikan layanan pada masyarakat pengguna jasa 
dalam membina kehidupan.
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Fungsi Organisasi Profesi Keguruan

1. Sarana komunikasi, silaturrahmi dengan 
guru, sekaligus sebagai pusat informasi 
tentang pemenelajaran/pendidikan.

2. Wadah pembinaan dan pengembangan 
sikap profesional gurtu dan perlindungan 
atas  haknya.

3. Mitra pemerintah dan perguruan dalam 
peningkan kualitas pembelajaran 
pendidikan.

4. Sebagai sarana untuk melakukan 
perubahan-perubahan dan inovasi 
pendidikan di Sekolah-sekolah ke arah yang 
lebih baik.
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Peran Organisasi Profesi Keguruan

Adapaun peran organisasi keguruan dalam peningkatan kualitas Pendidikan 
Dasar adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dan memeberikan masukan-
masukan pada pemerintah dalam menyusun perencanaan pendidikan 
dasar.

2. Pendukung (supporting agency) yang bersifat pemikiran, maupun tenaga ahli 
dalam penyelenggaran, pembinaan, dan pengembangan Pendidikan dapad 
Pendidikan dasar, serta memberikan perlindungan hukum terhadap guru 
dalam melaksanakan profesinya  maupun dalam tugas pengabdian kepada 
masyarakat.

3. Mengkritisi dan mengontrol (controling agency) dalam rangka transfansi dan  
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar.

4. Mediator (communicating agency) antara guru dengan pemerintah (Dinas 
Pendidikan)  dan Stakholders.
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F.Kesimpulan

 Motif dasar kelahiran organisasi profesi 
guru bervariasi, ada yang bersifat sosial, 
politik, ekonomi, kultural dan atau 
pandangan atau falsafah tentaang sistem 
nilai. Akan tetapi, pada umumnya berlatar 
belakang solidaritas diantara pengemban 
bidang pekerjaan yang bersangkutan atas 
dasar dorongan dari dalam diri mereka 
sendiri (secara instrinsik) dan/atau karena 
tuntutan dari lingkungannya (secara 
instrinsik).
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Motif instrinsik pada umumnya bertalian erat dengan 
permasaalahan nasib, dalam arti kesadaran atas 
kebutuhan untuk berkehidupan secara layak sesuai 
dengan bidang pekerjaan yang diembannya baik 
secara sosial-psikologis maupun secara ekonomis-
kultural; selain terdapat juga kemungkinan oleh 
dorongan atas semangat pengabdian untuk 
menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin 
(perpeksionis, filantropis). Sedangkan motif ekstrinsik 
pada umumnya terdorong oleh tuntutan dari luar 
(masyarakat pengguna jasanya); adanya persaingan; 
serta perkembangan atau perubahan dalam dunia 
kerjanya seirama dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.
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Bentuk organisasi para pengemban tugas 
keprofesian itu ternyata cukup bervariasi 
dipandang dari segi derajat keeratan dan 
keterikatan dengan/ dan antar anggotanya, 
keragaman, bentuk, corak, struktur, dan 
kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka 
status keanggotaanya juga dengan sendirinya 
akan bervariasi. Orgaanisasi keprofesian yang 
bersifat asosiasi atau persatuan biasanya 
bersifat langsung keanggotaannya dari setiap 
pribadi atau pengemban profesi yang 
bersangkutan. Sedaangkaan yang sifatnya 
federasi atau perserikatan, lazimnya 
keanggotaan cukup terbatas dari pucuk 
organisasi yang berserikat saja.



34

untuk mewujudkan misi, fungsi dan 
peranannya, organisasi keprofesian 
lazimnya memiliki suatu program 
operasional tertentu yang disusun dan 
dipertanggungjawabkan atas 
pelaksanaannya kepada anggotanya melalui 
forum resmi seperti yang diatur dalam 
AD/ART/konvensi yang bersangkutan
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