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SUMPAH GURU INDONESIA 
 
Demi Allah 1) 
Sebagai Guru Indonesia saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan : 
1. membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan 
kemanusian dan masa depannya; 

2. melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia; 
3. melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru; 
4. melaksanakan tugas saya serta bertanggungjawab yang tinggi dengan mengutamakan 

kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan; 
5. menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan 

Pancasila; 
6. menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai 

kedewasaannya sebagai warga Negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak 
mulia; 

7. berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional; 
8. berusaha   secara   sungguh-sungguh   untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi 

pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan; 
9. memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah mengantarkan 

saya menjadi guru Indonesia; 
10. menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh 

kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia; 
11. berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat; 
12. menghormati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia. 
Saya ikrarkan sumpah/janji*) ini secara sungguh sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan 
saya sebagai guru profesional. 
 

………………….., ………………………… 
 
 Pejabat pengambil sumpah/janji, Guru yang bersangkutan, 
 
 
 
 ………………………………………………                   ………..………………………… 
 
1) diucapkan salah satu sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing. 

 

 
IKRAR GURU 

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 
 

1.  Kami Guru PGRI, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 

2. Kami Guru PGRI, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang 
Dasar1945. 

3. Kami Guru PGRI, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

4. Kami Guru PGRI, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik 
Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 

5. Kami Guru PGRI, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku 
profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. 


