
 

 

KEPUTUSAN  

KETUA YAYASAN AL HASANAH BENGKULU 

NOMOR :415/YAH/XII/2018 

 

TENTANG 

 

KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN YAYASAN AL HASANAH  

  

Ketua Yayasan Al Hasanah Bengkulu 

 

Menimbang 

 

: 

 

a. Bahwa Kode Etik Guru dan Karyawan merupakan peraturan yang 

mengatur sikap, perkataan dan perbuatan, penampilan, komitmen dan 

pelaksanaan tugas bagi semua guru dan karyawan di lingkungan Yayasan 

Al Hasanah Bengkulu. 

b. Bahwa Kode Etik Guru dan Karyawan diberlakukan bagi semua guru dan 

karyawan di lingkungan Yayasan Al Hasanah Bengkulu agar dapat 

dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Mengingat 

 

: 

 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

4. Peraturan Kepegawaian Yayasan Al Hasanah Nomor : 008/YAH/6/2011 

tanggal 9 Mei 2011. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan   

 

PERTAMA : Kode Etik Guru dan Karyawan Yayasan Al Hasanah Bengkulu adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

 

KEDUA : Kode Etik sebagaimana yang dimaksud dalam ketetapan pertama diberlakukan 

bagi semua guru dan karyawan Yayasan Al Hasanah. 

 

KETIGA : Pelaksanaan Kode Etik di supervisi dan monitor oleh unsur pimpinan unit 

bersama pengurus Yayasan Al Hasanah Bengkulu. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

DITETAPKAN DI  :   B E N G K U L U 

PADA TANGGAL  :   21 DESEMBER 2018 

             Ketua Yayasan Al Hasanah  

 

 

 

 

        Yusran Hasymi, S.Kep.,M.Kep, Ns, Sp.Kep.MB 
Tembusan: 

Arsip 
sai 

  

 

 

 



 

 

BAB I 

PENGERTIAN 

1. Kode Etik Guru dan Karyawan adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan 

(human relationship) antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, teman sejawat,  

pimpinan dan masyarakat. 

2. Kode Etik Guru dan Karyawan adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru 

dan Karyawan di lingkungan  Yayasan Al Hasanah Bengkulu, sebagai pedoman sikap dan 

perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, anggota 

masyarakat dan warga negara Indonesia. 

 

BAB II  

KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN  

 

Pasal 1 

Kode  Etik Guru dan Karyawan dalam Berpenampilan. 

 

1. Pakaian guru dan karyawan harus syar’i disesuaikan dengan peran masing – masing baik di 

dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 

2. Pakaian formal bagi guru dan karyawan pria adalah kemeja atau kemeja koko, gamis, celana 

panjang berbahan dasar (bukan jeans), kopiah hitam dan dengan sepatu formal 

3. Pakaian formal bagi guru dan karyawan wanita adalah berjilbab panjang berbahan dasar (bukan 

kaos), tidak transparan (terlihat dari depan di bawah pinggang, terlihat dari belakang melebihi 

panggul, terlihat dari samping melebihi siku), panjang baju minimal sebatas lutut, sepatu formal 

dan dandanan sewajarnya (berbedak tipis dan tidak memakai pewarna bibir dan sejenisnya), 

serta perhiasan atau aksesoris yang tidak berlebihan. 

4. Guru dan karyawan harus senantiasa berpenampilan bersih, rapi  dan segar (tidak bau badan) 

dimanapun berada. 

5. Guru dan karyawan wanita tidak boleh menggunakan parfum, bagi pria dianjurkan 

menggunakan parfum non alkohol. 

6. Bagi Guru dan karyawan wanita yang berlengan longgar wajib menggunakan manset dan wajib 

menggunakan kaos kaki di tempat-tempat umum/ketika bertemu dengan non mahrom 

7. Guru dan karyawan wanita wajib memakai dalaman rok atau celana panjang.  

8. Guru dan karyawan wajib memakai pakaian seragam sesuai dengan aturan unit masing-masing. 

 

Pasal 2 

Kode Etik Guru dan Karyawan dalam Berperilaku Sehari – hari (Interaksi dengan Siswa, 

Orang Tua, Teman Sejawat, Pimpinan dan Masyarakat) 

1. Guru dan karyawan membimbing anak didik dengan kasih sayang tanpa pilih kasih untuk 

membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. 

2. Guru dan karyawan menjalin komunikasi yang baik dan santun dengan orang tua dan siswa. 

3. Guru dan karyawan memelihara hubungan harmonis kepada pimpinan, teman sejawat, dan 

dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk 

kepentingan pendidikan. 

4. Guru dan karyawan secara individu atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan 

meningkatkan mutu profesi dan ruhiyahnya. 

5. Guru dan karyawan melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan Yayasan. 

 



 

 

6. Guru dan karyawan tidak berkhalwat dengan yang bukan muhrimnya (berdua-duaan dengan 

lawan jenis yang bukan mahrom/saudaranya) baik di dalam maupun di luar lingkungan 

sekolah. 

7. Guru dan karyawan menggunakan kata ganti sapaan ”ustadz/ustadzah”  kepada rekan sejawat,  

“abi/ummi” kepada orangtua murid, “ananda” kepada siswa, dan “ana” kepada dirinya sendiri. 

8. Guru dan karyawan tidak bersalaman dengan non mahrom. 

9. Guru dan karyawan  bersikap tawadhu (rendah hati), tidak angkuh dan sombong. 

10. Guru dan karyawan menjauhkan diri dari ghibah (membicarakan keburukan orang lain) dan 

fitnah. 

11. Guru dan karyawan tabayun (mengklarifikasi) dalam segala hal yang belum diketahui 

kebenarannya/duduk masalahnya 

12. Guru dan karyawan menjaga rahasia/aib diri sendiri dan orang lain, namun wajib melaporkan 

kepada pimpinan apabila ditemukan indikasi yang merugikan atau melanggar aturan. 

13. Guru dan karyawan bertutur kata lemah lembut, sopan dan santun. 

14. Guru dan karyawan tidak tertawa terbahak-bahak atau bersenda gurau berlebihan. 

15. Guru dan karyawan istiqamah dalam kebenaran. 

16. Guru dan karyawan senantiasa menerapkan adab dan akhlak islami (jujur, adil, amanah, 

betanggung jawab, peduli) dalam kehidupan. 

17. Guru dan karyawan menjaga batas pergaulan dengan lawan jenis 

18. Guru dan karyawan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi 

19. Guru dan karyawan senantiasa menjadi teladan yang baik bagi siswa, orangtua murid, teman 

sejawat dan masyarakat luas. 

20. Guru dan karyawan menggunakan media sosial dengan bijak, tidak memposting photo diri 

dan membuat status galau bagi guru dan karyawan wanita. 

21. Guru dan karyawan menghindari perbuatan sia-sia dan tabzir. 

22. Guru dan karyawan senantiasa menjaga kualitas ibadah dan kualitas diri 

23. Guru dan karyawan wajib menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa inggris selama di 

lingkungan Yayasan Al Hasanah. 

24. Guru dan karyawan senantiasa menjadi contoh yang baik dalam berperilaku islami bagi 

siswa, orang tua dan masyarakat. 

25. Guru dan karyawan senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian ruangan dimanapun berada. 

Pasal 3 

Kode Etik Guru dan Karyawan terhadap Komitmen Waktu. 

1. Guru dan karyawan Yayasan Al Hasanah harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

waktu. 

2. Guru dan karyawan datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh 

yayasan dan siap menerima konsekuensi/sanksi apabila datang terlambat atau pulang lebih 

awal 

3. Guru  memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu 

4. Guru dan karyawan meminta izin ketika meninggalkan sekolah. 

5. Guru dan karyawan menginformasikan tentang ketidakhadirannya kepada TU, waka 

kurikulum dan kepala sekolah. 

6. Bagi guru jika tidak hadir disekolah wajib meninggalkan tugas untuk siswa. 

7. Guru dan karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang telah disepakati. 

8. Guru dan karyawan harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa.  

9. Guru dan karyawan senaniasa menghargai waktu dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat 

10. Guru dan karyawan senantiasa hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan. 

 



 

 

Pasal 4 

Kode  Etik Guru dan Karyawan dalam Melaksanakan Tugas  

1. Guru pada awal proses pembelajaran berkewajiban untuk menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan materi yang akan disampaikan. 

2. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang digunakan. 

3. Guru wajib membuat rencana program pembelajaran (RPP) dan perangkat pembelajaran. 

4. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi 

pembelajaran. 

5. Guru dalam membuat RPP harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan tujuan 

pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni lulusan yang terbaik. 

6. Guru harus terbuka untuk menerima masukan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas 

maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat 

7. Guru wajib terbuka, jujur dan adil memberikan penilaian kepada siswa. 

8. Karyawan wajib menyusun program kerja diawal tahun pelajaran 

9. Karyawan wajib menyusun laporan kerja  dan menyampaikannya kepada pimpinan 

10. Guru dan karyawan dilarang menerima hadiah atau pemberian dan memungut biaya dalam 

bentuk apapun yang berpengaruh terhadap proses pendidikan. 

11. Guru dan karyawan dilarang melakukan transaksi bisnis  kepada siswa atau orang tua baik 

secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan sekolah untuk kepentingan pribadi. 

12. Guru dan karyawan dilarang untuk meminjam uang atau barang kepada siswa dan orang tua. 

Pasal  5 

Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi 

 

1. Guru dan karyawan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik . 

2. Guru dan karyawan berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik kepada rekan sejawat 

penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah. 

3. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik, ketentuan 

peraturan yang berlaku  

4. Guru dan karyawan yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

5. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat (mengacu pada aturan 

kepegawaian Yayasan Al Hasanah. 

 

Pasal  6 

Dewan Kehormatan Kode Etik 

 

1. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru dan karyawan yang melakukan pelanggaran 

terhadap Kode Etik  merupakan wewenang Pengurus Yayasan Al Hasanah dengan 

pertimbagan unsur pimpinan sekolah.  

2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif 

3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya pembinaan kepada guru dan 

karyawan yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat lembaga. 

4. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik wajib melapor kepada 

pimpinan unit atau pengurus Yayasan. 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

P E N U T U P 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Kode Etik Yayasan ini , maka semua ketentuan yang berkaitan dengan sikap, 

perilaku dan perbuatan guru dan karyawan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 8 

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh. 

Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian. 

Pasal 10 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

DITETAPKAN : DI BENGKULU 

PADATANGGAL : 21 DESEMBER 2018 

Ketua Yayasan Al Hasanah Bengkulu, 

 

 

 

 

Yusran Hasymi, S.Kep.,M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.MB 

 

 


