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Kompetensi Profesional

Nur Hidayat

http://etika.lecture.ub.ac.id

Kompetensi

• Karakteristik pokok seseorang yang 
berhubungan dengan unjuk kerja yang efektif
atau superior pada jabatan tertentu

• Karakteristik pokok: kemampuan yang sangat
mendalam dan merupakan bagian melekat
pada pribadi seseorang dan dapat
menyesuaikan sikap pada berbagai kondisi
atau berbagai tugas pada jabatan tertentu

http://etika.lecture.ub.ac.id/
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Kompetensi

• Menitikberatkan pada apa yang dikerjakan
bukan apa yang seharusnya diikuti

• Menggambarkan kemampuan menggunakan
ilmu pengetahuan dan ketrampilan

• Mampu melakukan tugas dengan efektif

• Suatu sifat yang selalu menuntut profesional
dalam memperdalam dan memperbaharui
pengetahuan dan keterampilannya sesuai
tuntutan profesinya

Cakupan Kompetensi

• Ketrampilan melaksanakan tugas individu
dengan efisien

• Ketrampilan mengelola beberapa tugas yg
berbeda dalam pekerjaannya

• Ketrampilan merespondengan efektif hal-hal
yang bukan merupakan pekerjaan rutin

• Ketrampilan menghadapi tanggung jawab dan
tuntutan lingkungan
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Karakteristik Kompetensi

• Motivasi

• Sikap

• Konsep diri

• Pengetahuan

• ketrampilan

Profesionalisme

• Pengembangan kemampuan profesional yang 
berkesinambungan

• Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai
bagian dari masyarakat.

• Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan
berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya
merupakan teori atau konsep saja.
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Ciri-ciri profesionalisme

• Mengejar kesempurnaan hasil peningkatan
mutu

• Kesungguhan dan ketelitian

• Ketekunan dan ketabahan

• Integritas tinggi

• Kebulatan fikiran dan perbuatan

Komponen Kompetensi Profesional

• Kompetensi individu

• Kompetensi sosial

• Kompetensi metodik

• Kompetensi spesialis
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Kompetensi Individu

• Kemampuan untuk:

– Inisiatif

– Dipercaya

– Motivasi

– Kreatif.

Kompetensi Sosial

• Kemampuan untuk:

– Berkomunikasi

– Kerja kelompok

– kerjasama
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Kompotensi metodik

• Kemampuan untuk:

– Mengumpulkan dan menganalisa informasi

– Orientasi tujuan kerja

– Bekerja secara sistematis

Kompetensi spesialis

• Kemampuan untuk:

– Ketrampilan dan pengetahuan

– Menggunakan perkakas dan peralatan dengan
sempurna

– Mengorganisasikan dan menangani masalah.
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Jika anda ingin profesional dalam
setiap langkah anda maka anda harus

memiliki kompetensi

setujukah anda dengan pernyataan di
atas? 

Tulis jawaban anda dengan alasan
kenapa setuju atau kenapa tidak


