
   
                  

 

 



KODE ETIK GURU INDONESIA 

PEMBUKAAN 

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Guru Indonesia menyadari bahwa 

jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri 

dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 

manusia indonesia yang bermain, bertakwa dan berakhlak mulia serta mengusai ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil,makmur, dan beradap. 

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. Melatih menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi 

sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam 

melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing 

madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip 

tersebut guru indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

Guru Indonesia bertanggung jawab mengatarkan siswanya untuk mencapai 

kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk 

itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru 

dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di 

negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi 

seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen 

kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya 

dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan 



eksitensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam 

pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. 

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan 

guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas, kompetetif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi 

persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang. 

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru indonesia menyadari sepenuhnya 

bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan 

berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam 

jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. 

 

BAGIAN SATU 

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi 

Pasal 1 

(1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima 

oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam 

melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga 

negara. 

(2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pasa ayat (1) pasal ini 

adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, 

yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas 

profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam 

dan di luar sekolah. 

 

Pasal 2 

(1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan 

menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang 

dilindungi undang-undang. 

(2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma 

moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam 



hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali peserta didik, sekolah dan 

rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai 

agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. 

 

BAGIAN DUA 

Sumpah/Janji Guru Indonesia 

Pasal 3 

(1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud 

pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-

nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman 

bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

(2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi 

guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. 

(3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara 

satuan pendidikan. 

 

Pasal 4 

(1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia. 

(2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan 

atau kelompok sebelum melaksanakan tugas. 

 

BAGIAN TIGA 

Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional 

Pasal 5 

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari: 

(1) Nilai-nilai agama dan Pancasila. 

(2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. 

(3) Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan 

kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual, 



Pasal 6 

(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik: 

a. Guru berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

proses dan hasil pembelajaran. 

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan 

mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, 

dan anggota masyarakat. 

c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara 

individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. 

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya 

untuk kepentingan proses kependidikan. 

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha 

menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang 

menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi 

peserta didik. 

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih 

sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas 

kaidah pendidikan. 

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang 

dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. 

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, 

termasuk kemampuannya untuk berkarya. 

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali 

merendahkan martabat peserta didiknya. 

j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. 

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan 

dan hak-hak peserta didiknya. 

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh 

perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. 



m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya 

dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan 

gangguan kesehatan, dan keamanan. 

n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan 

yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, 

dan kemanusiaan. 

o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada 

peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, 

moral, dan agama. 

p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta 

didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 

 

(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid : 

a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan 

orangtua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan. 

b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif 

mengenai perkembangan peserta didik. 

c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang 

bukan orangtua/walinya. 

d. Guru memotivasi orangtua/wali peserta didik untuk beradaptasi dan 

berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali peserta didik mengenai 

kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. 

f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali peserta didik untuk berkonsultasi 

denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau 

anak-anak akan pendidikan. 

g. Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan 

orangtua/wali peserta didik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan 

pribadi. 

 

 



(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat : 

a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien 

dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 

b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. 

c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan 

prestise dan martabat profesinya. 

e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat 

berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta 

didiknya. 

f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan 

masyarakat. 

g. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada 

masyarakat. 

h. Guru tidak menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

(4) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat: 

a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. 

b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam 

melaksanakan proses pendidikan. 

c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. 

d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah. 

e. Guru menghormati rekan sejawat. 

f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat. 

g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan 

dengan standar dan kearifan profesional. 

h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk 

tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan 

tuntutan profesionalitasnya. 



i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-

pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan 

pembelajaran. 

j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan 

dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. 

k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat 

meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-

tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. 

l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-

kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. 

m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan 

kompetensi sejawat atau calon sejawat. 

n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan 

merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya. 

o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar 

pendapat peserta didik atau masyarakat yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

p. Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-

pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. 

q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak 

langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat. 

 

(5) Hubungan Guru dengan Profesi : 

a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. 

b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan 

mata pelajaran yang diajarkan. 

c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya. 

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam 

menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas 

konsekuensinya. 



e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif 

individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 

f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan 

merendahkan martabat profesionalnya. 

g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi 

keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya. 

h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas 

dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan 

dan pembelajaran. 

 

(6) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya : 

a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif 

dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan 

kependidikan. 

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang 

memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. 

c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat 

informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan 

masyarakat. 

d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam 

menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas 

konsekuensinya. 

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk 

tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan 

profesional lainnya. 

f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat 

merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. 

g. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh 

keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. 

h. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi 

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 



(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah: 

a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan 

bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan 

ketentuan perundang-undangan lainnya. 

b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang 

berbudaya. 

c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan 

dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

d. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau 

satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. 

e. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada 

kerugian negara. 

 

 

BAGIAN EMPAT 

Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi 

Pasal 7 

(1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik 

Guru Indonesia. 

(2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru 

Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan 

pemerintah. 

Pasal 8 

(1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode 

Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan 

dengan profesi guru. 

(2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

(3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. 



Pasal 9 

(1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran 

terhdap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru 

Indonesia. 

(2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak 

bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan 

kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan 

martabat profesi guru. 

(5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi 

guru, atau pejabat yang berwenang. 

(6) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan 

organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis 

pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. 

 

Bagian Lima 

Ketentuan Tambahan 

Pasal 10 

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di 

Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Enam 

Penutup 

Pasal 11 

(1) Setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta 

menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. 



(2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih 

organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah 

secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS PELAKSANAAN 

KODE ETIK GURU INDONESIA 

A. Rasional  

Menjadi guru adalah menghayati profesi. Apa yang membedakan sebuah profesi 

dengan pekerjaan lain adalah bahwa untuk sampai pada profesi itu seseorang 

berproses lewat belajar. “Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud 

sebagai jabatan dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu 

serta memiliki etika khusus untuk jabatan itu serta pelayanan baku terhadap 

masyarakat profesi, lembaga pendidikan hanya akan diisi orang-orang yang 

bernafsu memuaskan kepentingan diri dan kelompok. Tanpa adanya etika 

profesi. Guru merupakan faktor penting untuk terselenggaranya proses belajar 

mengajar di sekolah. Tanggung jawab ini diterima oleh guru dari tiga pihak, 

yaitu orangtua, masyarakat, dan negara. Orangtua mempercayai guru atas 

keyakinan bahwa guru memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan 

perkembangan anak. Selain itu guru juga dianggap mempunyai kepribadian yang 

baik dan memiliki sifat-sifat yang baik. Sampai saat ini, peranan guru dalam 

pengajaran belum dapat digantikan oleh apapun termasuk mesin seperti mesin 

mengajar, tape recorder, komputer, dan berbagai alat lainnya yang diciptakan 

oleh manusia. Sebab alat tersebut tidak dapat menggantikan peranan guru yang 

berkenaan dengan unsur-unsur manusiawi seperi sikap, sistem nilai, perasaan, 

kebiasaan dan unsur-unsur lain yang ingin dicapai. Oleh karena itu sampai hari 

ini lembaga-lembaga pendidikan guru masih terus menerima mahasiswa calon 

guru untuk dididik menjadi seorang guru yang betul-betul menyadari tugasnya 

sebagai seorang guru. Namun berbagai permasalahan di lapangan seperti masih 

banyaknya guru yang belum menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung 

jawabnya, membuat citra guru sebagai manusia yang baik menjadi rusak. Agar 

guru mampu bertanggung jawab, melaksanakan tugas mendidik dan mengajar 

dengan baik, maka calon guru harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya 

melalui pendidikan profesional di lembaga pendidikan guru. Di samping aspek 

keprofesionalan calon guru juga dituntut agar memiliki kepribadian yang 



mantap, sesuai dengan kompetensi yang diisyaratkan untuk memangku profesi 

sebagai guru. Yang mana hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari etika 

profesi keguruan. Sebagai mahasiswa calon guru dengan mempelajari Etika 

profesi maka mahasiswa calonguru dapat: (1) Mengetahui Pengertian Etika 

profesi, yaitu peraturan-peraturan yang bertujuan membatasitingkah laku yang 

tidak pantas bagi para anggota profesi. Sehingga dengan pengetahuan tersebut 

seorang mahasiswa calon guru mampu melaksanakan peraturan-peraturan 

profesi tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru kelak; (2) 

Mengetahui dan memahami Ciri Jabatan profesi di antaranya; Jabatan yang 

menuntut keterampilan dan keahlian tertentu artinya pekerjaan yang tidak semua 

orang dapat melaksanakannya karena pekerjaan ini memerlukan suatu keahlian 

khusus. Dengan demikian mahasiswa calon guru mengetahui dirinya sebagai 

calon guru untuk mempersiapkan keahlian dan keterampilannya dalam 

mengajar; (3) Memahami bagaimana guru professional; (4) Memahami dan 

mengetahui pentingnya wawasan kependidikan; (5) Mengetahui dan 

mengaplikasikan standar kompetensi guru kelas SD; (6) Mengetahui dan 

mengamalkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensiprofesional; (7) Mengetahui dan mengaplikasikan dikemudian hari 

kode etik profesi keguruan; (8) Mengetahui organisasi profesi keguruan beserta 

fungsinya. Dengan bekal pengetahuan tersebut Insya Allah di masa yang akan 

datang Guru tidak akan lagi lalai dari tugas dan tanggung jawabnya.  

 

B. Kode Etik Guru Indonesia 

Dalam melaksanakan tugas mendidik, guru melakukan hubungan sosial dengan 

semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Guru berhubungan 

langsung dengan murid-murid, teman sejawat, dan dengan masyarakat 

khususnya orangtua murid. Kode etik bagi suatu organisasi profesional adalah 

sangat penting dan mendasar karena kode etik ini merupakan landasan moral dan 

pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Oleh 

karena itu, dengan sendirinya kode etik berfungsi untuk mendinamisir setiap 



anggotanya guna meningkatkan diri, dan meningkatkan layanan profesinalnya 

demi kemaslahatan orang lain. Menurut ketentuan yang termuat dalam landasan 

dan pedoman organisasi PGRI (kode etik PGRI, 1974) bahwa di dalam 

menunaikan kerjanya sebagai seorang Profesional Guru Indonesia 

mempedomani dirinya dengan kode etik berikut dengan penjabarannya: 1) Guru 

berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia 

pembangunan yang berpancasila: (a) Guru menghormati hak individu, agama 

dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari anak didiknya masing-

masing; (b) Guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didiknya; (c) 

Guru melatih anak didik memecahkan masalah-masalah dan membina daya 

kreasinya agar dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun; (d) Guru 

menyadari bahwa intelegensi, moral dan jasmani adalah tujuan utama 

pendidikan; (e) Guru membantu sekolah dalam usaha menanamkan 

pengetahuan, keterampilan kepadaanak didik. 2) Guru memiliki kejujuran 

profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengankebutuhan anak didik 

masing-masing: (a) Guru memberikan pelajaran di dalam dan di luar sekolah 

berdasarkan kurikulum dan berlaku secara baik tanpa membedakan jenis dan 

posisi sosial orang tua murid. Guru harus memperlakukan tiap peserta didik 

secara adil tampa menghiraukan status ekonomi orang tua, ras, suku, dan agama; 

(b) Guru harus memperhatikam perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-

masing sehingga guru hendaknya fleksibel di dalam menerapkan kurikulum 

sesuai dengan kebutuhanpeserta didik. 3) Guru mengadakan komunikasi 

terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik ,tetapi menghindarkan 

diri dari segala bentuk penyalahgunaannya: (a) Komunikasi guru dan peserta 

didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang. Artinya 

guru mampu berkomunikasi dengan peserta didik sesuai dengan bahasa peserta 

didik; (b) Untuk berhasilnya pendidikan, guru harus mengetahui kepribadian 

anak dan latar belakang keluarganya. Artinya guru dapat mengundang orang tua 

peserta didik ke sekolah atau guru mendatangi rumah peserta didik untuk 

mendapatkan informasi tentang peserta didik; (c) Komunikasi hanya diadakan 

semata-mata untuk kepentingan pendidikan peserta didik, karena itu kita sebagai 



guru harus menghormati dan menjaga kerahasiaannya serta menghindarkan diri 

dari segala bentuk penyalahgunaan. Artinya pencarian informasi itu semata-mata 

untuk menolong peserta didik itu sendiri, agar kita dapat memperlakukan mereka 

sesuai dengan kepentingannya. 4) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah 

dan memelihara hubungan dengan orang tuamurid sebaik-baiknya bagi 

kepentingan anak didik: (a) Guru wajib menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif sehingga peserta didik tidak ada keinginan untuk pulang sebelum 

waktunya. Guru harus bersikap akrab dan hangat terhadap peserta didik. 

Pemberian penguatan kepada peserta didik perlu diperbanyak dan berusaha 

menghindari pemberian hukuman. (b) Untuk berhasilnya pendidikan, guru harus 

mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya. Artinya guru 

dapat mengundang orang tua peserta didik ke sekolah atau gurumendatangi 

rumah peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik. (c) 

Guru senantiasa menerima kritik yang membangun dari orang tua / masyarakat 

dengan dada lapang. Sebagai guru selain terbuka menerima kritik dari orang 

lain, juga harus maumengkritik diri sendiri, kekurangan-kekurangan apa saja 

yang ada dalam dirinya, kemudianberusaha mengatasi kekurangan-kekurangan 

tersebut. 5) Guru memelihara hubungan baik dengan anggota masyarakat di 

sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan 

pendidikan; (a) Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi 

keguruan; (b) Sekolah melibatkan masyarakat dalam merumuskan program-

programnya, sebaliknya guru juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan di 

masyarakat. Kerja sama itu bertujuan agar sekolah dapat berfungsi sebagai agen 

pembaharuan. Sekolah menjadi tempat pembinaan dan pengembangan budaya 

masyarakat. 6) Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha 

mengembangkan dan meningkatkan mutu proesionalnya. Guru secara sendiri-

sendiri mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya dengan cara: 

(a) Guru melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi; (b) Membaca buku-

buku pendidikan atau keilmuan lainnya; (c) Mengikuti workshop / seminar, 

konperensi dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.           

7) Mengikuti penataran Guru secara bersama-bersama mengembangkan dan 



meningkatkan mutu profesionalnya dengan cara: (a) Guru bersama anggota 

profesinya melapor ke supervisi klinis tentang masalah-masalah yang belum 

dikuasai. Misal: Pelaksanaan pembelajaran Cooperative Learning, tehnik 

penilaian, dll; (b) Guru bersama anggota profesinya memohon ke Diknas agar 

diadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan-

keterampilan guru. Misalnya dalam pembuatan media. 8) Guru menciptakan dan 

memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja 

maupun di dalam keseluruhan: (a) Guru tidak melakukan tindakan-tindakan 

yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya. (b) Guru saling bertukar 

informasi, pendapat, saling menasehati dan saling membantu satusama lain baik 

dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam hubungan tugas profesi. 

Misalnya: (a) Apabila ada rekan guru yang mendapat musibah maka harus saling 

membantu. (b) Guru mengadakan rapat setiap minggu untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada di sekolah. 8) Guru secara bersama-sama 

memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional 

sebagai sarana pengabdiannya: (a) Guru menjai anggota dan membantu 

organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada 

umumnya; (b) Guru sebagai anggota organisasi profesional, selayaknya berusaha 

menciptakan persatuan di antara sesama serta menghindarkan diri dari sikap-

sikap, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi. 9) Guru 

melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang pendidikan.  

 

C. Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

Sebagai PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) guru adalah aparat pemerintah, karena itu 

sudah selayaknya melaksanakan segala ketentuan yang merupakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru harus mematuhi Kode 

Etik Guru Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya.  

1. Kode Etik Guru yang telah Terlaksana: (a) Guru berbakti membimbing 

anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang 

berpancasila. Kode etik ini sudah terlaksana sebagaimana yang diharapkan 



sebab guru telah memandang peserta didiknya secara utuh sebagai seorang 

individu yaitu dengan menghormati hak-hak individunya, Misalnya 

menerima kepercayaan dan agama dari tiap peserta didik. Selain itu guru 

telah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila sebab guru 

telah membimbing peserta didiknya, seperti: membiasakan peserta didik 

berdoa sebelum dan sesudah belajar, membimbing peserta didik untuk 

saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, membiasakan 

peserta didik untuk mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang lain, 

membimbing siswa untuk memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah 

atau voting. (b) Guru memelihara hubungan baik dengan anggota 

masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk 

kepentingan pendidikan. Kode etik ini dianggap telah terlaksana sebab guru 

telah menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat di 

lingkungan sekitar maupun masyarakat secara luas. Sebagai contoh adanya 

komite sekolah yang ikut serta dalam membantu terlaksananya pendidikan 

di sebuah sekolah. Adanya kegiatan Ekstrakurikuler seperti pramuka dan 

PMR, Yang semuanya dapat terlaksana karena adanya bantuan dari 

masyarakat. (c) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama 

guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam keseluruhan. 

Kode etik ini sudah terlaksana sebab guru telah menjalin kerja sama yang 

mutualisme dengan rekan seprofesi, juga Rasa senasib dan sepenanggungan. 

Sebagai contoh apabila salah seorang dari rekan-rekannya ada 

yangmengalami musibah maka guru yang lain akan membantu baik dengan 

dukungan moril maupun materil. Selain itu ketika salah seorang guru sakit 

maka ia hanya cukup memberikan RPP kepada guru yang lain yang akan 

menggantikan tugasnya untuk mengajar. (d) Guru melaksanakan segala 

ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

pendidikan. Kode etik ini dianggap telah terlaksana sebab guru pada 

umumnya telah melaksanakan segala ketentuan yang merupakan 

kebijaksanaan pemerintah seperti memakai seragam yang telah ditetapkan. 



2. Kode Etik yang belum terlaksana: (a) Guru memiliki kejujuran 

profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak 

didik masing-masing. Yang mana guru harus memperlakukan tiap peserta 

didik secara adil tanpa menghiraukan status ekonomi orang tua, ras, suku 

dan agama. Kode etik yang kedua ini menurut saya belum terlaksana sebab 

guru sampai saat ini masih belum memperlakukan Peserta didik secara adil. 

Sebagai contoh ada guru yang hanya memberikan bimbingan dan perhatian 

lebih kepada peserta didik yang status sosial orangtuanya tinggi dalam 

masyarakat dan mengabaikan peserta didik yang lain yang biasa-biasa saja. 

Selain itu guru biasanya kurang memperhatikan kesesuaian kurikulum yang 

dipakai dengan perbedaan masing-masing Peserta Didik. (b) Guru 

mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang 

anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalah-

gunaannya. Yang mana dalam kode etik ini menunjukkan pentingnya 

seorang guru mendapatkan informasi peserta didik selengkap mungkin. 

Tentang kemampuan, maupun minat dan bakat maupun permasalahan yang 

dihadapi oleh Peserta didik karena akan berpengaruh terhadap 

perkembangan pola pikir dan kemajuan peserta didik. Namun sampai saat 

ini masih banyak peserta didik yang minat dan bakatnya belum bisa 

dikembangkan sebab masih kurangnya kepedulian guru untukmencari 

informasi mengenai hal tersebut. (c) Guru menciptakan suasana kehidupan 

sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tuamurid sebaik-baiknya 

bagi kepentingan anak didik. Kode etik ini dimaksudkan pentingnya guru 

menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman sehingga membuat 

peserta didik betah akan belajar juga memelihara hubungan baik dengan 

orangtua peserta didik. Namun pada pelaksanaannya biasanya peserta didik 

tidak merasa nyaman berada di sekolah sebab peserta didik cenderung 

merasa jenuh dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru karena 

menggunakan metode yang itu-itu saja. Selain itu guru juga sering 

memberikan tugas yangterlalu banyak sehingga apabila peserta didik tidak 

mampu menyelesaikannya, ujung-ujungnya berakhir pada pemberian 



hukuman. Dengan keadaan demikian maka kode etik inidianggap belumlah 

terlaksana. (d) Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha 

mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya. Kode etik ini 

dimaksudkan agar guru terus menerus belajar melalui membaca buku, 

mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, melakukan penelitian dan sebagainya. 

Namun masih sangat kurang guru yang mau melakukan hal tersebut. (e) 

Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu 

organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Kode etik ini 

belum terlaksana dimana guru seharusnya bersama-sama memelihara dan 

meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana dan prasarana dalam 

perjuangan, sehingga dalam pengurusan organisasi dengan seorang guru 

tidak adanya monopoli profesi. Sehingga dapat mengayomi para guru. 

Tetapi pada kenyataannya guru kurang memiliki kepedulian terhadap 

sesama guru yang lain untuk secara bersama-sama meningkatkan mutu 

organisasi profesinya. 

3. Secara umum yang menjadi kendala dalam masalah ini bukanlah belum 

adanya kode etik guru, melainkan sudah sejauh mana guru-guru di negeri ini 

mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan kode etik guru tersebut, baik 

dalam mendidik anak bangsa ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga, guru betul-betul menjadi suri teladan bagi seluruh komponen 

bangsa di manapun berada. Secara khusus kendala-kendala dalam 

pelaksanaan kode etik dijelaskan sebagai berikut: (a) Karena kurangnya 

kesadaran guru-guru kita akan Kedudukannya sebagai warga negara yang 

memiliki keteladanan disertai wawasan nusantara dan ketahanan nasional 

yang tangguh, jiwa patriotisme, kesetiakawanan sosial serta berdisiplin dan 

jujur. (b) Kurangnya kesadaran guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dan 

sebagian guru memilih profesi sebagai seorang guru bukan karena panggilan 

jiwa dan hati nurani mereka sehingga dalam mengajar juga akan asal-asalan. 

(c) Kesadaran untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan mereka 

masih sangat kurang, adapun yang berniat untuk memperbaikinya biasanya 

tekendala lagi dengan masalah biaya,waktu dan tenaga. (d) Kurangya 



perhatian khusus dari pemerintah maupun instansi terkait untuk 

menyediakan sarana prasarana bagi guru yang ingin mengembangkan 

wawasan dan pengetahuannya. (e) Tidak adanya kepedulian antara sesama 

guru maupun lembaga-lembaga dan instansi terkait untuk meningkatkan 

mutu profesinya sebagai seorang guru. (f) Kebanyakan guru kondisi 

ekonominya di bawah rata-rata sehingga harus mencari pekerjaan lain atau 

sampingan untuk memenuhi tuntutan ekonomi tersebut. (g) Biasanya guru 

hanya ikut seminar dan melanjutkan pendidikannya bukan lantaran ingin 

menambah wawasan dan pengetahuannya melainkan semata-mata karena 

tuntutan agar bias lulus sertifikasi. (h) Kurangnya sosialisasi dan 

implementasi kode etik guru indonesia untuk seluruh guru, tenaga 

kependidikan, masyarakat terkait, pemerintah , dan lembaga/instansi terkait. 

Sehinggaguru tidak memahami bagaimana cara mengaplikasikan kode etik 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (i) Tidak adanya sangsi yang tegas 

bagi guru yang melanggar kode etik. (j) Penjabaran kode etik belum terlalu 

jelas, baik bagi guru itu sendiri maupun bagi masyarakat sehingga guru 

maupun masyarakat tidak tau kapan dan bagaimana ia melanggar kode etik 

yang telah ditetapkan. 

4. Solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah : a) Dengan adanya 

permasalahan mengenai pengembangan pengetahuan guru maka kesadaran 

tenaga kependidikan yang bersangkutan, pemerintah, masyarakat, dan 

instansi/lembaga terkaitlah yang dituntut untuk menyediakan semua yang 

dibutuhkan oleh guru untuk menunjang pengembangan pengetahuannya. b) 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara 

optimal, Peranan guru dalam program pendidikan di sekolah perlu 

ditingkatkan dan diwujudkan dengan 3 bidang layanan yaitu : (1) Layanan 

Instruksional (pengajaran) adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar 

yang menuntut guru untuk menguasai isi atau materi bidang studi yang di 

ajarkan serta wawasan yang berhubungan dengan materi itu, kemampuan 

mengemas materi sesuai dengan latar perkembangan tujuan pendidikan serta 

menyajikan materi dengan menggunakan kreativitasnya. (2) Layanan 



administrasi adalah segala hal yang berhubungan dengan ketatausahaan 

yaitu tentang apa peranan guru, bagaimana sekolah itu dikelola, bagaimana 

memanfaatkan prosedur serta mekanisme pengelolaan untuk kelancaran 

tugas-tugasnya sebagai guru, atas usaha kerjasama dari kelompok orang 

untuk mencapai tujuan, contoh pengelolaan kelas, kurikulum, kesiswaan dan 

pengajaran. (3) Layanan bimbingan kepada siswa adalah suatu layanan 

bantuan yang diberikan pada siswa dalam mengatasi masalah dalam belajar 

pada khususnya dan masalah-masalah pribadi yangakan berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajarnya dengan usahanya sendiri. c) Pengaturan 

mengenai hubungan guru-peserta didik (murid) dalam kode etik guru adalah 

hal yang seharusnya dominan dan utama, karena sebenarnya kode etik itu 

dibuat untuk memperjelas relasi guru-murid, sehingga tidak sampai terjadi 

pelanggaran etika profesi guru. Bila rumusan kode etiknya tidak begitu 

jelas, bagaimana Dewan Kehormatan Guru (Pasal 30–32 RUU Guru) dapat 

bekerja dengan baik, padahal salah satu tugas Dewan Kehormatan Guru 

memberi saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas 

profesional dan Kode Etik Guru Indonesia. Dengan adanya dewan yang 

mengatur secara resmi dan tegas mengenai kode etik ini, maka akan ada 

majelis kehormatan yang akan mengawal pelaksanaan kode etik. Jika ada 

guru yang melanggar kode etiknya, maka dewan kehormatan ini yang akan 

memberi sangsi kepada guru yang melanggar. Dari pihak guru sendiri, 

pengakuan bahwa pekerjaan guru merupakan sebuah profesi akan memiliki 

beberapa arti. Pertama, dengan diakui sebagai sebuah profesi tentu akan 

meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka tidak perlu mencari 

obyekan lain untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan 

demikian mereka lebih memiliki waktu dan biaya untuk pengembangan 

keahliannya. Kedua, pengakuan tadi juga akan meningkatkan prestise 

pekerjaan guru. d) Mengenai masalah pengembangan pengetahuan dan mutu 

profesional guru, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti 

penataran, mengadakan kegiatan-kegiatan penataran, mengkuti worskhop/ 

seminar, kompetensi dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan 



lainnya, maka perlu kesadaran dan kerjasama yang baik antara seluruh guru, 

tenaga kependidikan, masyarakat terkait, pemerintah , dan lembaga/instansi 

terkait. 

5. Secara keseluruhan 9 kode etik yang telah dirumuskan belum sepenuhnya 

dapat terlaksana dengan baik sebab kurangnya kesadaran dari sebagian 

besar guru dalam pelaksanaan dan penerapannya. Supaya kode etik dapat 

berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode 

etik itu harus jelas penjabarannya. Kode etik tidak akan efektif kalau didrop 

begitu saja dari atas tanpa adanya penjelasan-penjelasan yang jelas dan 

konkrit. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam 

atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai nilai moral yang dianggapnya 

hakiki. Hal ini tidak akan pernah bias dipaksakan dari luar. Hanya kesadaran 

dari diri sendirilah yang bisa membuat kode etik ini mendarah daging dalam 

diri seorang guru dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan 

tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat 

berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi terus 

menerus. 
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