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Definisi
 Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai

kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup
dan yang mengandalkan suatu keahlian.

 Contoh: Dokter, apoteker, akuntan, guru, dosen, 
wartawan, pelukis, artis, pengacara
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Profesional?
 Orang yang mempunyai profesi dengan

mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.

 Orang yang hidup dengan mempraktekkan suatu
keahlian tertentu

 Orang yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu
menurut keahliannya sedang orang lain sekedar hobi

Perbedaan
Profesi Profesional

Keahlian khusus Tahu keahliannya

Pekerjaan utama Seluruh waktunya

Sumber hidup/nafkah Hidup dari situ

Keterlibatan pribadi yg mendalam Bangga akan pekerjaaannya
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Ciri-ciri profesi
 Ada pengetahuan khusus (pendidikan, pelatihan, 

pengalaman)

 Ada kaidah dan standar moral (kode etik profesi)

 Mengabdi pada kepentingan masyarakat

 Ada izin khusus untuk melaksanakan suatu profesi

 Kaum profesional biasanya menjadianggota saatu
profesi

Prinsip-prinsip etika profesi
 Tanggung jawab

 Terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya

 Terhadap dampak bagi masyarakat

 Keadilan

 Memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya

 Otonomi. 

 Memiliki dan diberi kebebasan melaksanakan
profesinya
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Syarat-syarat suatu profesi
 Melibatkan kegiatan intelektual

 Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yg khusus

 Memerlukan persiapan profesional

 Memerlukan latihan yang berkesinambungan

 Menjanjikan karir hidup

 Mementingkan layanan

 Mempunyai organisasi profesional

 Menentukan baku standarnya sendiri (kode etik)

Peranan etika dalam profesi
 Nilai-nilai etika adalah milik masyarakat bukan

perorangan atau golongan

 Kode etik profesi harus menjadi pegangan anggotanya

 Pelanggaran moral atau kode etik akan menjadi
sorotan masyarakat (misal mafia peradilan, 
malpraktek dsb)
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Kode Etik Profesi
 Kode: tanda-tandaatau sombol berupa kata-kata atau

tulisan atau benda yang disepakati untukmaksud-
maksud tertentu

 Kode: kumpulan peraturan yang sistematis

 Kode etik: norma atau azas yg diterima oleh suatu
kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku di
masyarakat atau tempat kerja

 Kode etik profesi: pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan dalam melaksanakan tugas

Sanksi Pelanggaran Kode Etik
 Sanksi moral

 Dikeluarkan dari organisasi
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Tujuan kode etik profesi
1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan
anggota

3. Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi

4. Untuk meningkatkan mutu profesi

5. Untuk meningkatkan mutu oragnisasi profesi

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi

7. Memounyai organisasi profesioanl yang kuat

8. Meningkatkan baku standarnya sendiri

Fungsi kode etik profesi
1. Memberikan pedoman bagi anggota tentang pronsip

profesionalisme

2. Sebagai kontrol sosial masyarakat atas profesi yang 
bersangkutan

3. Mencegah campur tangan pihakluar organisasi
profesi berkaitan dengan etika profesi


