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Profesi
 bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin profecus
 mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam

melaksanakan pekerjaan tertentu



Lanjutan
 Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu

pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi
pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental.
 Ada tiga pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi,

yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik
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Lanjutan
 Pengetahuan merupakan fenomena yang diketahui dan

disistematisasikan sedemikian rupa sehingga memiliki daya
prediksi, daya control, dan daya aplikasi tertentu.
 Pada tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan bermakna

kapasitas kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui proses
belajar
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Lanjutan
 Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat

dijadikan acuan dalam bertindak.
 Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu

tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya.



Lanjutan
 Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk derajat

profesional atau memasuki jenis profesi tertentu, diperlukan
persyaratan pendidikan khusus, berupa pendidikan prajabatan
yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal,
khususnya jenjang perguruan tinggi.
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Profesional
 orang yang menyandang suatu profesi
 kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan

yang sesuai dengan profesinya
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Profesionalisme
 Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris profesionalism

yang secara leksikal berarti sifat profesi
 Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan

dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata saja. Untuk
menunjukkan seseorang itu profesional adalah dengan
perbuatan yang dilakukan bukan hanya dalam kata-kata yang
diucapkan saja.
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Lanjutan
 Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para

anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan
profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-
strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang
sesuai dengan profesinya tersebut.
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Profesionalisasi
 Proses peningkatan kualifkasi atau kemampuan para anggota

penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar
ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh
profesinya itu.
 Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu

peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis.
Aksentasinya dapat dilakukan melalui penelitian, diskusi antar
rekan seprofesi, penelitian dan pengembangan, membaca
karya akademik terkini, dsb. Kegiatan belajar mandiri,
mengikuti pelatihan, penataran, studi banding, observasi
praktikal, dan lain-lain menjadi bagian integral upaya
profesionalisasi.
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