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•  Pada  hakekatnya  Manusia  dalah  Makhluk  yang  
bekerja.  	

•  Manusia  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  
hidupnya  yaitu  :	
o Kebutuhan Ekonomi!
o Kebutuhan Psikhis!
o Kebutuhan  Biologis!
o Kebutuhan Pekerjaan!

BEKERJA 
Hakekat  Manusia  adalah	
Makhluk	



•  Kebutuhan ekonomi, merupakan kebutuhan yang bersifat material, 
baik harta  maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan 
keselamatan hidup manusia. Kebutuhan ini misalnya sandang, 
pangan dan papan!

•  Kebutuhan Psikhis, merupakan kebutuhan yang bersifat 
immaterial, untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara 
psikologi, biasa juga disebut sebagai kebutuhan rohani seperti 
misalnya agama, pendidikan, hiburan dan lain-lain.!

•  Kebutuhan Biologis, merupakan kebutuhan untuk kelangsungan 
hidup manusia dari generasi ke generasi. Kebutuhan ini sering 
disebut juga sebagai kebutuhan seksual dan diwujudkan dalam 
perkawinan, membentuk keluarga dan lain sebagainya.!

•  Kebutuhan pekerjaan, merupakan kebutuhan yang bersifat praktis 
untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan 
pekerjaan ini seperti misalnya adalah profesi, perusahaan dan lain 
sebagainya. !

BEKERJA 
Kebutuhan  Manusia	
Untuk  	



•  Pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan manusia 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.!

•  Tujuan Kerja (Sumaryono 1995)!
o Memenuhi kebutuhan hidup.!
o Mengurangi tingkat pengangguran dan 

kriminalitas. !
o Melayani sesama.!
o Mengontrol gaya hidup.!

!

PROFESI 
PEKERJAAN	

dan  	



Profesi merupakan bagian dari 
pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan 
adalah profesi. !
!

PROFESI 
PEKERJAAN	

dan  	

!

Gilley  Dan  Eggland  (1989)    mendefinisikan  profesi  sebagai  
bidang  usaha  manusia  berdasarkan  pengetahuan,  dimana  
keahlian  dan  pengalaman  pelakunya  diperlukan  oleh  masyarakat.  	
	
Definisi  ini  meliputi  tiga  aspek  yaitu  	
•  ilmu  pengetahuan  tertentu,  	
•  aplikasi  kemampuan/kecakapan  	
•  berkaitan  dengan  kepentingan  umum.	



•  Profesi merupakan suatu pekerjaan yang 
mengandalkan ketrampilan atau keahlian khusus 
yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan 
pada umumnya.!

•  Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan 
sebagai sumber utama nafkah hidup dengan 
keterlibatan pribadi yang mendalam dalam 
menekuninya.!

•  Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut 
pengemban profesi tersebut untuk terus 
memperbaharui ketrampilannya sesuai dengan 
perkembangan teknologi.!

PROFESI 
Beberapa  Catatan  tentang  	



•  Profesi khusus tersebut adalah profesi yang 
melibatkan hajat hidup orang banyak dan profesi 
yang merupakan profesi luhur dan menekankan 
pengabdian.!

PROFESI KHUSUS 



Bekerjalah dengan cinta… 
Jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya.... 

Dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi, 

Meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cita.. 
Kahlil Gibran (Sang Nabi) 

!
•  Orang yang profesional versi Kahlil Gibran adalah 

orang yang mencintai profesinya.!
•  Dengan mencintai profesi, maka orang akan terpacu 

untuk terus mengembangkan kemampuan yang 
mendukung profesi tersebut.!

!

PROFESI & PROFESIONAL 



Seorang pelaku profesi haruslah memiliki sifat-sifat 
sebagai berikut : !
•  Menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya.!
•  Mampu mengkonversikan ilmu menjadi ketrampilan.!
•  Selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. !
Seorang Profesional memiliki sikap :!
•  Komitmen!
•  Tanggung jawab.!
•  Berpikir Sistematis.!
•  Penguasaan Materi.!
•  Menjadi Bagian Masyarakat Profesional.!

PROFESI & PROFESIONAL 



Secara teoritis menurut Gilley Dan Eggland (1989), 
standard pengertian professional dapat didekati dengan 
empat prespektif pendekatan yaitu :!
•  Pendekatan berorientasi filosofis!
•  Pendekatan berorientasi perkembangan!
•  Pendekatan berorientasi karakteristik!
•  Pendekatan berorientasi non-tradisonal.!
!

MENGUKUR PROFESIONALISME 



MENGUKUR DARI PENDEKATAN FILOSOFIS!
Pendekatan lambang keprofesionalan.!
•  Lambang keprofesionalan yang dimaksud antara lain seperti 

sertifikat, lissensi, dan akreditasi. !
Pendekatan sikap individu!
•  Pendekatan ini akan melihat bahwa layanan individu pemegang 

profesi diakui oleh umum dan bermanfaat bagi penggunanya. !
Pendekatan electic, !
•  Pendekatan elektic ini merupakan pendekatan yang 

menggunakan prosedur, teknik, metode dan konsep dari 
berbagai sumber, sistim, dan pemikiran akademis. Dengan 
kesatuan pendekatan item-item tersebut di atas, maka 
masyarakan akan melihat kualitas profesional yang dimiliki oleh 
seseorang sebagai individu ataupun yang mewakili suatu 
institusi.!

!
!
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