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PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT SUMPAH PERAWAT
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada Desember 2019, dunia internasional dihebohkan dengan penemuan
virus baru yang disebut “Corona” di Wuhan, Tiongkok. Seluruh dunia sekarang
tengah berusaha untuk menghadapi wabah Covid-19 yang penyebarannya sangatlah
cepat. Bahkan hampir seluruh belahan dunia mengalami dampak yang besar akibat dari
wabah Covid-19 ini dari benua Eropa diantaranya Italia, Spanyol, Inggris dan masih
banyak lagi . Kemudian, benua Amerika yaitu Amerika serikat yang sekarang merasakan
dampak yang serius serta benua Asia yang merupakan Awal penyebaran wabah Covid-19
yaitu China, Korsel, Singapura, India, dan termasuk Indonesia. Pada Bulan Maret 2020
awal, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi Virus Corona (Virus
Covid 19) yang mulai masuk di Indonesia. Pada bulan Maret WHO mengumumankan
bahwa Virus Corona (Virus Covid 19) ini merupakan pandemi global yang harus
diselesaikan bersama-sama karena sudah meluas disetiap negara.
Beberapa negara kesulitan dalam menghadapi pandemi virus Covid-19 ini, dengan
merencanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapakan untuk negaranya tersebut ,
namun tidak semua kebijakan tersebut berhasil. Dampak dari pandemi virus Covid-19 ini
menyerang hampir semua sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan,
politik, dan bahkan kegiatan keagamaan ikut merasakan dampaknya. Tentunya dengan
masuknya pertama kali Virus Corona (Virus Covid 19) di Indonesia akan memberikan
dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia yang paling terasa adalah dampak
dari Perekonomian dari negera Indonesia.
Perawat memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk memberikan pelayanan
keperawatan kepada setiap individu yang membutuhkan. Pelayanan keperawatan
diberikan oleh perawat mulai dari awal kehidupan, sampai individu menghadapi proses
kematiannya. Pelayanan keperawatan diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan
komunitas. Perawat memiliki empat tanggung jawab yang mendasar, yaitu: untuk
mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, memperbaiki derajat kesehatan,
mengurangi penderitaan. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, profesi keperawatan
melindungi kepentingan perawat dalam memastikan praktisi/ pelaksana keperawatan
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mematuhi kode etik profesi keperawatan. Menurut International Council of Nurses
(1965) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan
keperawatan, berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan
bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan
terhadap pasien. Menurut UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 1, bahwa
seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar
negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki Surat Tanda
Regristrasi (STR). Salah satu syarat memiliki STR adalah memiliki surat pernyataan telah
mengucapkan sumpah profesi. Meninjau tentang perihal tersebut diatas maka
pelaksanaan sumpah perawat merupakan tahap penting sebelum melakukan tindakan
keperawatan kepada klien.
Profesi keperawatan yang tergabung dalam institusi kesehatan di Indonesia
melakukan pelaksanaan sumpah sesuai standar profesi. Standar asuhan keperawatan
memiliki definisi pernyataan kualitas yang di nilai dari pemberian asuhan keperawatan
terhadap pasien atau klien. Hubungan antara kualitas dan standar menjadi dua hal yang
saling terkait erat, karena melalui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan
meningkat dan memburuk (Wilkinson, 2006 dalam INNA-PPNI, 2015). Sumpah di
profesi keperawatan menjadi suatu hal yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau
meningkatkan kualitas pemberian asuhan. Hal tersebut dikarenakan sumpah yang
dilontarkan merupakan janji perawat terhadap diri kepada Tuhan, bangsa dan Negara.
PPNI sebagai organisasi Profesi Perawat Indonesia sebagaimana Undang-Undang
nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan berfungsi menjaga martabat profesi perawat
Indonesia, salah satu sumber martabat profesi adalah nilai-nilai moral yang terkandung
dalam kode etik dan sumpah perawat maka menjadi kewajiban PPNI menjamin
keterlaksanaan Sumpah Perawat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah profesi.
B. Tujuan
1.

Memberikan pedoman bagi institusi pendidikan keperawatan dalam melaksanakan
sumpah perawat di masa pandemic Covid-19

2.

Mempertegas tanggungjawab dalam pelaksanaan angkat sumpah perawat.
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C.

Landasan Hukum
1.

Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19. Keputusan ini kemudian diubah melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2020

2.

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam
rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

3.

Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia

4.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

5.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 18.

6.

Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional dan Penapisan
IPTEK.

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan.
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BAB II
KETENTUAN
A. Ketentuan Umum :
1. Peserta sumpah perawat adalah mahasiswa keperawatan yang telah dinyatakan lulus
atau telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan dari Perguruan Tinggi, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prosesi sumpah perawat, dapat dilaksanakan bersamaan dengan wisuda Perguruan
Tinggi atau dilaksanakan tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap
memperhatikan khidmatnya acara, efektifitas dan efisiensi.
3. Setiap Perguruan Tinggi Keperawatan wajib mengundang Ketua DPD PPNI setempat
pada saat kegiatan angkat sumpah.
4. Setiap Perguruan Tinggi Keperawatan diharapkan mengajukan permohonan sumpah
kepada DPW PPNI Provinsi Jawa Tengah, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum pelaksanaan kegiatan dengan mengirimkan berkas berupa surat permohonan
angkat sumpah dan SK Kelulusan melalui email ppni_jateng@yahoo.com
5. Setiap Perguruan Tinggi Keperawatan di Jawa Tengah wajib menggunakan sistem
sumpah perawat milik DPW PPNI Provinsi Jawa Tengah.
6. Setiap penyelenggara kegiatan akan diberikan sejumlah sertifikat sesuai permohonan
dan mendapatkan username dan password yang digunakan untuk mengakses
mencetak sertifikat melalui https://sumpah.ppnijateng.org/system/web/site/login.
7. Pada saat pelaksanaan, setiap pendidikan tinggi keperawatan mencetak sertifikat
sesuai dengan nama, gelar, rohaniawan dan sesuai dengan jumlah peserta yang akan
disumpah.
8. Apabila terdapat kelebihan/kekurangan jumlah sertifikat yang diberikan, maka
pendidikan tinggi keperawatan dapat berkomunikasi dengan admin DPW PPNI Jawa
Tengah.
9. Hal-hal teknis tentang pelayanan penyelenggaraan kegiatan angkat sumpah dapat
menghubungi sekretariat PPNI Jawa Tengah (024 7691 3574/024 7691 3575).
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B. Ketentuan Khusus :
1. Masa New Normal di tengah pandemi Covid-19 pelaksanaan wisuda dan angkat
sumpah harus dihadiri oleh Rektor, Dekan, Rohaniwan, dan perwakilan mahasiswa
dari dalam kota setempat.
2. Mahasiswa lain yang mengikuti angkat sumpah melalui media online (daring) dengan
tetap berpakaian rapi seperti mengenakan toga, kebaya, jas, atau sesuai dengan
ketentuan dari institusi pendidikan.
3. Panitia penyelenggara angkat sumpah memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti
angkat sumpah online benar-benar mengikuti prosesi dari awal hingga akhir.
4. Panitia penyelenggara menyediakan perangkat dan Sumber Daya Manusia Informasi
dan Teknologi (SDM IT) yang mumpuni untuk pelaksanaan angkat sumpah secara
online.
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BAB III
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Penjelasan Sertifikat

Gambar 1 : security code sertifikat sumpah PPNI Jawa Tengah
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Materai
6000

Stempel

Gambar 2 : tampilan dan penjelasan sertifikat sumpah
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Pelaksanaan

:

Langkah-langkah cetak sertifikat sebagai berikut :
1. Langkah awal memulai masuk SISTEM INFORMASI SURAT SUMPAH PERAWAT
a. Masukkan username, password, kode captcha penyelenggara kemudian sign in.

Masukkan username
Masukkan password
Kode captcha
Sign in

b. Pilih menu

untuk melihat segala kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara.
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c. Pilih menu

untuk melihat daftar kegiatan penyelenggara. Penyelenggara juga

langsung dapat melihat dan mengelola daftar peserta kegiatan pada menu pilihan jumlah peserta.

2. Merubah kata sandi
Pilih menu

untuk mengganti kata sandi penyelenggara.

Masukkan kata sandi lama
Masukkan kata sandi baru
konfirmasi kata sandi baru
Klik update
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3. Mengelola akun penyelenggara
a. Pilih menu

klik menu

untuk melihat detail kegiatan penyelenggara

b. Sehingga akan muncul tampilan seperti berikut

Klik untuk edit detail kegiatan
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c. Pilih menu

untuk mencantumkan nama pejabat yang akan menandatangani sertifikat

kegiatan (dekan/ rektor/ kepala jurusan dll), kemudian mencantumkan NIP atau NIRA yang
bersangkutan.

Masukkan jabatan dan nama
lengkap
Masukkan nama rohaniawan
sesuai agama yang akan
disumpah

Klik update memperbaharui detail kegiatan

4. Menambah peserta kegiatan
Pilih menu

untuk menambahkan data peserta kegiatan.
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Tampilan detail peserta
Tambah peserta

Cetak daftar hadir

Cetak seluruh
sumpah

Cetak pilihan

Menunjukkan jumlah
dari daftar peserta

Melihat Detail
Peserta

Menghapus
data peserta

Mengedit
data peserta

Print sumpah

Klik judul kolom untuk
melakukan sorting berdasarkan
judul kolom tersebut
Masukkan kata pada kolom tersebut
untuk melakukan pencarian berdasarkan
data pada judul kolom yang dipilih.

d. Isi dan lengkapi nama lengkap, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, dan agama pada kolom
yang tersedia.

Kolom wajib diisi

e. Klik

untuk menyimpan data.
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Kolom tidak wajib diisi

5. Mencetak sertifikat
a. Klik

untuk masuk halaman Daftar Peserta. Pada halaman ini terdapat beberapa

fungsi seperti: mencetak sertifikat, menampilkan jumlah peserta, dan mencetak daftar hadir.
b. Sebelum mencetak sertifikat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
•

Pastikan menggunakan browser Google Chrome.

•

Cetak sertifikat hanya dapat dilakukan jika informasi kegiatan (langkah nomor 4) sudah diisi
secara lengkap.

c. Dalam mencetak sertifikat ada 3 cara yang dapat dilakukan yaitu : cetak tunggal, cetak seleksi,
dan cetak semua. Semua cara tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
•

Cetak tunggal
Cetak tunggal ini bertujuan untuk mencetak satu peserta kegiatan. Caranya : klik tombol
pada samping kiri, nama peserta yang dipilih.

Tombol
Cetak Semua

Tombol Cetak Tunggal
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Tombol
Cetak Seleksi

•

Cetak Seleksi
Cetak seleksi ini bertujuan untuk mencetak beberapa peserta kegiatan, sesuai nama peserta
yang dipilih dan bisa satu orang atau lebih. Caranya : klik tombol
kemudian pilih nama pesertanya (bisa lebih dari satu) lalu klik tombol

untuk

mencetak.

Pilih nama peserta yang ingin dicetak

•

Cetak Semua
Cetak semua ini bertujuan untuk mencetak semua peserta kegiatan yang sudah dimasukkan
kedalam sistem. Caranya : klik tombol
dimasukkan akan dicetak.
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maka semua peserta yang sudah

d. Setelah klik tombol cetak, tunggu sampai muncul kotak print pada Google Chrome, kemudian
pilih

lalu lakukan pengaturan seperti dibawah ini :

Pilih printer
yang
digunakan
Pilih Color
Pilih A4 pada Paper Size
Pilih None pada margins
Pilih scale 100

e. Jika sudah selesai klik tombol

untuk mencetak.

f. Pengguna dapat mengecek kevalidan dari sertifikat tersebut menggunakan Aplikasi QR Code
Reader yang dapat diinstal di smartphone.

g. Pilih menu

untuk keluar.
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B. Lafal Sumpah dan Berita Acara Sumpah
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BAB IV
PENUTUP
Demikian pedoman ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun hal-hal
terkait dengan teknis pelaksanaan dapat menghubungi kantor sekretariat DPW PPNI Jawa Tengah
di Jl. Yos Sudarso No. 47-49 Genuk, Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
dengan nomor telepon 024 76913574.
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua

Sekretaris,

Dr. Edy Wuryanto, SKp, M.Kep
NIRA: 33150005981

Dr. Untung Sujianto, SKp, M.Kes
NIRA: 33740032309
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