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Abstract 
 
Diversity is often inevitable. There are many cases in various fields which are 

basically rooted in issues of diversity issues. Problem of diversity issues is such as the 
differences in gender, race, status, religion, education, cultural background and so forth. 
Diversity is accused became the base of the problems facing Indonesia today. This is shown 
by frequent encountered cases of friction between the interests of the profession. 

Basically, every profession has the advantage that can not be replaced by other 
professions. Each profession has a unique characteristic, which is the identity of the 
profession compared to other professions. However, this needs to be realized that in some 
areas, every profession has a similarity and close relationship with other professions which 
are often known as a grey area. This area is often the source of conflict between the 
professions. Forms of conflict that occurs in the form of the tendency of certain professional 
arrogance towards other professions, the efforts to maintain the status quo or effort in the 
homogeneity of certain professions in a workplace organization 

The task of universities as educational institutions that produced some kinds of 
professions is to instill the importance of diversity understanding and appreciation to other 
professions. This awareness needs to be invested so that produced the professions will truly 
have great spirit to face diversity of professions in the work place. 
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Pendahuluan 

Keberagaman membutuhkan sinergi. Sinergi ada karena ada keberagaman. Itulah dua 

hal yang hendaknya dapat berjalan beriringan untuk mendapatkan keharmonisan. Dua hal 

inilah yang justru seringkali menimbulkan ketidaksepahaman. Bahkan tidak hanya itu, yang 

lebih parah lagi karena adanya keberagaman muncul pertikaian yang tidak berujung. 

Pertikaian tersebut kemudian mengabaikan pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan. 

Pertikaian ini sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu terjadi. 

Keberagaman atau ada yang menyebutnya diversity, seringkali tidak terelakkan lagi. 

Keberagaman adalah sebuah realitas yang harus diterima, apalagi di era global seperti 

sekarang ini. Saat ini, isu keberagaman sudah mulai menjadi fenomena yang memang betul-

betul dapat dirasakan oleh berbagai pihak di segala bidang. Ada banyak kasus di berbagai 

bidang yang pada dasarnya berakar pada masalah isu keberagaman. Masalah isu 

keberagaman seperti adanya perbedaan gender, ras, status, agama, pendidikan, latar belakang 
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budaya dan sebagainya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menjadi pemicu terjadinya 

permasalahan. 

Keberagaman dituding menjadi pangkal permasalahan yang dihadapi Indonesia saat 

ini. Permasalahan yang terjadi bahkan sudah tampak sering terjadi di dunia pendidikan yang 

berujung di dunia kerja. Hal ini dtunjukkan dengan seringnya ditemui kasus-kasus 

pergesekan kepentingan antar profesi. Hal ini terutama terjadi pada profesi-profesi yang 

memiliki kemiripan atau mengelola bidang yang sama.  Pergesekan antar profesi ini biasanya 

sering dirasakan dalam  penerapannya di dunia kerja. Persaingan antar profesi yang 

sebenarnya berawal semata-semata hanya untuk menunjukkan eksistensi diri profesi 

seringkali menjadi latarbelakang dari masalah tersebut. Apabila hal ini terus dibiarkan terjadi, 

bukan sebuah kemenangan profesi yang akan diraih akan tetapi justru kepicikan profesi. 

Pengembangan yang mustinya dikembangkan sebuah profesi, namun justru membuat 

spesialisasi yang mempersempit ruang gerak profesi itu sendiri. Hal itu bahkan sering 

berakhir dengan kehancuran public trust terhadap profesi tersebut. Tentu saja ini sangat 

disayangkan. 

Setiap profesi memiliki keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh profesi yang lain. 

Masing-masing profesi memiliki keunikan yang khas, yang menjadi identitas profesi 

dibandingkan profesi yang lain. Namun perlu disadari bahwa pada beberapa area, setiap 

profesi memiliki kemiripan dan kedekatan hubungan yang luar biasa yang sering dikenal 

sebagai area abu-abu atau grey area. Pada wilayah ini setiap profesi merasa memiliki 

kemampuan dan hak untuk menjalankan praktek profesinya, sehingga seringkali area abu-abu 

menjadi daerah  yang  sering diperebutkan. Paradigma perebutan wilayah seperti ini harus 

dirubah menjadi paradigma baru yang lebih konstruktif, yaitu menjadikan daerah abu-abu 

menjadi area of common interest.  Bila kesepakatan antar profesi yang memiliki kemiripan 

ini dapat menangani area of common interest ini dengan baik, kehidupan bersama profesi-

profesi tersebut akan lebih mulia dan dimuliakan oleh masyarakat. Area of common interest 

perlu dikembangkan bersama-sama secara sinergis dan kompetitif ke arah yang positif. Area 

ini juga menjadi perangsang bagi profesi-profesi tersebut untuk selalu memperbaiki dan 

mengembangkan diri untuk menjadi profesi yang selalu ”up to date”. 

Tugas dari perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak profesi tertentu 

adalah menanamkan pentingnya pemahaman akan adanya keberagaman dan penghargaan 

akan perbedaan profesi lain. Kesadaran ini perlu ditanamkan supaya kelak profesi yang 

dihasilkan benar-benar memiliki jiwa besar dalam menghadapi keberagaman profesi di dunia 

kerja. 
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Konsep dan Pentingnya Keberagaman Profesi 

Menurut Chruch (1995), pada paradigma lama keberagaman didefinisikan sebagai 

sebuah sekumpulan individu yang mempunyai perbedaan satu sama lain  dalam satu atau 

beberapa dimensi seperti budaya, nilai, pendidikan, gender, status dan usia. Dejanasz (2002) 

mendefinisikan keberagaman sebagai campuran antara persamaan dan perbedaan yang 

meliputi usia, latar belakang personal dan pekerjaan, pendidikan , fungsi dan kepribadian. 

Ferris dkk (dalam Tinjung, 2000), mendefinisikan keberagaman (diversitas) sebagai segala 

atribut yang melekat pada diri manusia yang digunakan untuk membedakan dirinya dengan 

orang lain, meliputi faktor-faktor ras, jenis kelamin, nilai-nilai dan norma budaya. Definisi 

tersebut mengindikasikan adanya variasi individu yang menunjukkan identitas diri atau 

kelompok tertentu.   

Berbagai perubahan demografis akan memberikan pemahaman dan tantangan baru 

berkaitan dengan pengelolaan keberagaman (Rosita Endang Kusmaryani, 2002). Beragamnya 

orang-orang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini 

menunjukkan adanya perbedaan di antara individu. Berbagai variasi individu yang terjadi 

tersebut membutuhkan sentuhan pemahaman. Namun demikian, perbedaan personal tidak 

jarang menimbulkan berbagai konflik di antara mereka dan kalau tidak ditangani akan 

memunculkan kinerja yang jelek, baik antar individu maupun kelompok (Cahyono, 2002).  

Konflik yang terjadi bahkan berkaitan dengan adanya perbedaan profesi. Perbedaan ini 

seringkali menimbulkan permasalahan dan persaingan yang tidak sehat. Kurangnya 

pemahaman akan situasi ini tampaknya menjadi hal yang utama. Perbedaan profesi dalam 

organisasi tempat kerja dianggap sesuatu yang mengancam. Selain itu,  orang-orang yang 

terlibat di dalamnya  seringkali kurang dapat mengelolanya sebagai sesuatu aset berharga 

bagi mereka dan organisasi tersebut.  

Setiap orang perlu menyadari bahwa pengelolaan keberagaman profesi dapat dijadikan 

landasan dalam mencapai tujuan yang lebih luas. Seseorang  yang tidak menerapkan dan 

memprioritaskan pengelolaan keberagaman, umumnya menganggap bahwa keberagaman 

profesi akan menghabiskan waktu dan sumber tenaga. Pengembangan pengelolaan 

keberagaman tersebut memang perlu ada itikat baik untuk selalu menciptakan sinergi 

komunitas.  

Beberapa pemikiran yang melatarbelakangi pentingnya keberagaman profesi antara 

lain: 
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a. Keterbatasan kompetensi profesi tertentu dalam memenuhi tuntutan perlakuan atau 

penanganan dari profesi lain. Oleh karena itu, keberadaan profesi lain mutlak 

diperlukan demi kepentingan kualitas dan profesionalitas kerja. 

b. Semakin berkembangnya tuntutan lingkungan yang semakin kompleks sehingga 

dalam mengembangkan profesi tertentu membutuhkan dukungan profesi lain. 

Dengan mengembangkan profesi ini, pada akhirnya akan meningkatkan public trust 

terhadap profesi tersebut. 

c. Layanan profesi sangat diperlukan. Untuk melayani segmen pasar yang semakin 

beragam memerlukan sales persons dengan latar belakang profesi yang berbeda 

untuk dapat mengkomunikasikan kebutuhan yang berbeda. 

Beberapa hal di atas menunjukkan “wajah” kebutuhan akan pentingnya keberagaman 

profesi. Konsekuensi dari kenyataan yang harus dihadapi atas kebutuhan keberagaman 

profesi, memungkinkan upaya pemahaman dan pengelolaan keberagaman sumber daya 

manusia secara kritis. 

 

Budaya Keberagaman 

Sebenarnya keberagaman budaya yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia telah 

disadari dan dikenal sejak nenek moyang. Nilai-nilai luhur telah mewatak di antara anggota 

masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai moral ketimuran yang dapat dibanggakan. 

Adanya sikap gotong royong, saling menghargai satu sama lain, mendahulukan kepentingan 

bersama dan kebersamaan merupakan pola perilaku yang mendarah daging kala itu.  

Keanekaragaman budaya Indonesis  kemudian dikukuhkan di dalam Undang-undang 

Dasar 1945. Pemerintahan Orde baru bahkan menanamkan slogan Bhinneka Tunggal Ika 

dengan persepsi yang kurang tepat. Keberagaman yang pada hakekatnya perlu adanya 

pemahaman multikultural justru dibelokkan dengan munculnya monokultural. Keberagaman 

tersebut diharapkan tetap berada dalan satu keutuhan dan kesatuan. Untuk itu adanya 

keberagaman itu sendiri menjadi kabur. Dalam hal ini, ada tarik-menarik kekuatan 

monokulturalisme dan multikulturalisme dalam konteks pengelolaan negara. Kesatuan, di 

satu sisi diperlukan sebagai kekuatan dalam pengelolaan negara dan sebagai identitas 

nasional. Keberagaman, di sisi yang lain dapat membentuk negara. Monokulturalisme 

muncul  dari kebutuhan untuk mempersatukan budaya yang berbeda. Multikulturalisme justru 

semakin kuat dengan mengedepankan kepentingan masing-masing budaya lokal. 

Warisan Orba tersebut mengakibatkan munculnya budaya mayoritas. Budaya yang 

dimiliki kelompok mayoritas akan mendominasi posisi pemegang otoritas, sementara 



Dosen Jurusan Psikologi dan Bimbingan FIP UNY 
 

pemahaman akan budaya yang lain menjadi kurang. Kurangnya pemahaman budaya lain 

mengakibatkan sikap arogan terhadap kebesaran budayanya dan menganggap budaya lain 

sebagai pesaing atau ancaman. Sikap arogan yang sering terjadi dilakukan oleh kelompok-

kelompok mayoritas.  

 

Konflik Antar Profesi 

Istilah konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa 

juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 

menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.  Menurut Robbin (1996), keberadaan 

konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak 

menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap 

tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada 

konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. 

Konflik ini biasanya dipicu oleh adanya keberagaman atau perbedaan ciri-ciri yang 

dibawa individu dalam suatu interaksi sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut ciri 

fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan 

dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang 

wajar dalam setiap masyarakat. 

Sejarah tampaknya juga menelurkan warisan budaya dalam menyikapi keberagaman, 

termasuk keberagaman profesi. Ciri-ciri yang melekat pada masing-masing profesi dan 

membedakan dengan profesi lain, justru memicu konflik di antara profesi-profesi tersebut. 

Kondisi ini seringkali dibumbui dengan prasangka terhadap kelompok profesi yang lain 

sehingga suasana konflik semakin meruncing. Ada kecenderungan arogansi profesi tertentu 

terhadap profesi yang lain, adanya upaya-upaya mempertahankan status quo atau upaya 

melakukan homogenitas profesi tertentu dalam sebuah  organisasi tempat kerja adalah 

beberapa sikap yang sudah menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Arogansi profesi muncul 

sebagai akibat komposisi mayoritas yang memposisikan kelompok profesi tertentu di “atas” 

profesi yang lain. Hal itu mungkin juga sebagai akibat public trust yang tidak seimbang 

antara profesi satu dengan yang profesi yang lain. Sementara upaya mempertahankan status 

quo atau homogenitas profesi biasanya dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan 

sebelumnya di dalam sebuah organisasi sebagai akibat kekhawatiran akan adanya pergeseran 

kekuasaan dan otorita. 

Menurut Robbins (1996), di satu sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja 

kelompok, akan tetapi di sisi yang lain bersifat merugikan. Berkaitan dengan konsep tersebut, 
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konflik profesi yang terjadi sebenarnya dapat merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat 

dihindari. Oleh karena itu harus dijadikan sebagai hal yang bermanfaat dan perlu dikelola 

untuk melakukan inovasi dan perubahan. Namun demikian, konflik profesi bisa juga 

berakibat buruk terhadap hubungan antar profesi.  

 

Fanatisme Profesi  

Masing-masing profesi memilliki karakteristik yang harus dipahami oleh setiap 

anggota profesi. Karakteristik ini berkaitan dengan beberapa kelebihan dan kelemahan yang 

dimiliki profesi tersebut. Karakteristik ini seringkali sangat berkaitan dengan status dan harga 

diri profesi di mata masyarakat, yang ujung-ujungnya berimbas pada public trust terhadap 

profesi.  

Selama seseorang memiliki profesi tertentu, seringkali melahirkan fanatisme profesi. 

Fanatisme dapat berakibat positif, namun juga dapat berakibat negatif apabila dimiliki secara 

berlebihan dan tidak dikelola dengan baik.. Sebenarnya fanatisme terhadap satu jenis profesi 

merupakan hal yang wajar terjadi. Meskipun masih banyak kalangan yang menganggap 

fanatisme sebagai hal yang negatif. Fanatisme profesi bahkan dianggap merusak dan 

cenderung tidak ada kesan upaya pengembangan diri. Namun sebenarnya fanatisme pada satu 

jenis profesi tertentu merupakan sikap yang dibutuhkan untuk menumbuhkan loyalitas 

terhadap satu jenis bidang kerja. Dengan fanatisme, seseorang akan mudah memotivasi 

dirinya sendiri untuk lebih meningkatkan karir dan mengembangkan profesi tersebut. 

Selain itu, fanatisme terhadap profesi juga akan menumbuhkan ‘selling point’ atau 

nilai jual dalam diri seseorang, terutama dalam kancah persaingan kerja seperti saat ini. Hal 

ini dapat dijadikan ‘bargaining position’ pada suatu saat kelak karena fanatisme pada satu 

jenis profesi mengarah pada spesialisasi. Dan semakin lama seseorang menekuni satu jenis 

profesi akan semakin dalam pula penguasaan seseorang pada bidang profesi tersebut.  

Sikap fanatisme terhadap profesi tertentu ini juga akan menimbulkan mental 

”ownership” pada diri seseorang, bukan sekedar mental ‘pegawai’ atau pesuruh. Pada 

umumnya seseorang yang memiliki mental ‘ownership’ atau pemilik, dalam menekuni 

profesi tertentu tidak mengukur dari apa yang telah diterima melainkan dari kualitas kerjanya. 

Hanya orang-orang yang fanatik yang dapat mengembangkan kontribusinya terhadap profesi 

yang ditekuninya saat ini.  

Salah satu hal yang menyebabkan fanatisme pada diri seseorang adalah besarnya 

minat dan kecintaan pada satu jenis profesi tertentu. Fanatisme baru dinilai negatif jika 

dibarengi dengan sikap yang kaku dan tidak mau membuka diri terhadap dunia lain. Orang 
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yang salah kaprah mengaplikasikan fanatisme biasanya menganggap bahwa profesinyalah 

yang paling baik dan menilai hanya pekerjaannya yang paling bagus. Padahal biar 

bagaimanapun semua tetap membutuhkan sinergi dari profesi lain..  

Jadi apabila seseorang  termasuk orang yang fanatik terhadap profesinya, sebaiknya 

tidak membelenggu diri pada fanatisme profesi yang kaku. Hal ini karena kesuksesan 

seseorang dalam profesi tertentu juga tidak terlepas dari dukungan profesi lain di tempat 

kerja. Tidak ada satu profesi pun yang dapat berdiri sendiri tanpa keberadaan profesi lain. 

Tidak ada satu profesi pun yang dapat memenuhi semua kompetensi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

 

Membangun Sinergi Antar Profesi 

Keberagaman yang terjadi di sekitar kita tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, 

memungkinkan sekali untuk mengelola keberagaman tersebut menjadi sesuatu hal yang 

berdampak positif. Adanya perbedaan persepsi, keyakinan, budaya dan perilaku yang terjadi 

sebagai akibat adanya keberagaman itu pun perlu dimanfaatkan supaya memberikan 

kontribusi positif bagi pengembangan dan perbaikan. 

Tempat kerja merupakan salah satu lingkungan yang memungkinkan sekali terjadi 

keberagaman, termasuk keberagaman profesi. Saat ini ada beberapa organisasi tempat kerja 

yang mulai menyadari keuntungan dari tempat kerja yang beragam. Isu-isu keberagaman 

semakin meningkat karena pemikiran bahwa organisasi tempat kerja yang beragam profesi 

mampu meningkatkan keefektifan organisasi.  Dalam banyak hal, efektivitas pengelolaan 

keberagaman di tempat kerja tergantung pada tindakan terampil menyeimbangkan 

pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan secara kritis 

komposisi jumlah dari masing-masing profesi yang ada sesuai dengan tujuan organisasi. 

Dalam membudayakan keberagaman tidak lepas dari peran pemimpin atau pengambil 

kebijakan di lingkungan tersebut. Adanya tuntutan pengelolaan keberagaman yang tidak 

terbendung di kancah persaingan global, maka menurut Cahyono (2002) dukungan dan 

komitmen dari top manajemen terhadap budaya keberagaman merupakan yang kritikal. 

Dalam hal ini seorang pemimpin memiliki kendali kuat untuk dapat menciptakan budaya 

keberagaman. Budaya perbedaan perlu dianggap sebagai sebuah aset pengembangan, bukan 

dianggap sebuah hambatan dalam pencapaian tujuan. Hal ini perlu disadari bahwa 

permasalahan keberagaman yang muncul pada kondisi di masa-masa yang akan datang  

cenderung semakin serius. Untuk itu, dalam upaya-upaya pengembangan  sebuah organisasi 

perlu mempertimbangkan multiple aspect. Dengan keberagaman yang dimiliki menjadi 
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modal yang sangat berharga dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Karakteristik dari masing-masing aspek keberagaman akan memberikan pemahaman yang 

kaya, keputusan yang diambil pun juga semakin kaya. 

Pada masa depan, suatu keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan seseorang 

mengelola “tubuh” yang beragam latar belakang demografis, termasuk di dalamnya latar 

belakang profesi. Hal ini akan dapat membawa ide-ide inovatif dan pandangan untuk 

pengelolaan. Tantangan dan masalah yang dihadapi dalam keberagaman di tubuh organisasi 

tempat kerja tertentu dapat diubah menjadi aset organisasi yang strategis jika sebuah 

organisasi dapat memanfaatkannya secara bijaksana.   

Semangat antar profesi akan semakin meningkat apabila penghargaan dan peran dapat 

diberikan secara optimal pada setiap profesi.  Selain itu, semangat kebersamaan dan 

kesetaraan dalam satu tim merupakan sesuatu hal yang selalu dikedepankan. Hal ini karena 

sesungguhnya setiap profesi memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh 

profesi lain. 

 

Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Budaya Sinergi Antar Profesi 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang mencetak profesi-profesi 

tertentu. Dalam menciptakan budaya sinergi antar profesi, perguruan tinggi tampaknya 

memiliki andil yang sangat besar. Dalam meciptakan budaya tersebut, tentu saja tidak 

semudah membalik tangan. Namun upaya yang harus dilakukan membutuhkan sebuah 

proses. Selain itu jga butuh sebuah itikad baik dari banyak pihak. 

Proses sinergi dan pemahaman antar profesi dapat dibangun sejak calon-calon tenaga 

profesi ini duduk di bangku kuliah. Hal ini dapat dilakukan dengan variasi metode dan 

kreativitas pembelajaran. Melakukan aktifitas bersama untuk menyelesaikan suatu masalah 

yang dapat dilihat dari berbagai macam perspektif profesi akan meningkatkan kesadaran diri 

tentang keterbatasan profesi. Selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman akan arti 

pentingya kerja tim antar profesi dan pada akhirnya memunculkan perasaan penghargaan 

antar anggota tim. Sebuah kesadaran perlu dibangun bahwa suatu masalah tidak akan dapat 

diselesaikan hanya dari satu perspektif saja, namun perlu perspektif yang lain untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  Oleh karena itu, kerja sama dengan profesi lain memang 

penting untuk dilakukan. 

Selain itu, perguruan tinggi juga menjadi motor penggerak bagi berfungsinya peran 

organisasi profesi untuk membangun sinergi dengan profesi lain. Organisasi profesi perlu 

adanya kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang keunggulan-keunggulan yang 
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dimiliki profesi lain. Keharmonisan yang diciptakan di tingkat pusat organisasi profesi akan 

berdampak pada penciptaan harmoni kehidupan para profesional di tingkat bawah. Selain itu, 

orientasi profesi bukan hanya pada anggota profesinya, namun arah kebijakan juga 

diuapayakan berpihak pada kebutuhan masyarakat secara luas. 

Sinergi antar profesi bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, namun upaya ini 

membutuhkan proses dan itikad untuk mengembangkan diri serta profesi. Keberagaman 

memang tidak dapat dihindarkan, namun perlu dikelola dengan baik. Fanatisme profesi yang 

justru memberikan kontribusi pada keterbatasan gerak langkah dalam pengembangan profesi 

sebisa mungkin dihindari. Fanatisme tersebut dibawa ke arah yang lebih positif dengan 

pengembangan profesi yang lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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