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Pengaturan kewenangan Nakes ( Psl 23 UU 36/2009)

(1) Nakes
berwenang
menyeleng
garakan yankes

(2) Kewenangan
menyelenggarakan yankes
sesuai bidang
keahlian yang
dimiliki

(3) Dalam
menyelenggarakan yankes,
Nakes wajib
memiliki izin
pemerintah

(4) Selama
memberikan
yankes dilarang
mengutamakan
kepentingan yg
bernilai materi

Penjelasan : Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang
diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi
dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

(5) Ketentuan
mengenai
perizinan diatur
dalam
Permenkes
Permenkes
45/2017

DASAR PERMENKES 46/2013
Psl 2,3,4,5,6

Setiap Nakes
akan praktik / pek
profesi harus dpt
izin Pemerintah

Unt dpt izin
diperlukan STR

STR dikeluarkan
MTKI dan berlaku
nasional

Berlaku sejak diterbitkan s/d tgl lahir
tahun ke 5 (2) dpt diperpanjang
setiap 5 th setelah memenuhi syarat

Untuk memperoleh STR
Nakes harus memiliki
Sertifikat Kompetensi

Serkom diberikan ke peserta didik
setelah lulus ukom yg dilaksanakan PT
sesuai per-uu

Syarat : a) pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidkes; dan b) pemenuhan kecukupan
dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/ atau kegiatan ilmiah lainnya.
(

Dalam hal Nakes tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan STR, maka harus mengikuti
evaluasi kemampuan yg dilaksanakan oleh OP bekerjasama dgn MTKI

P2KB =Upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) serta sikap (atitude) tenaga
kesehatan agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan selama 5 (lima) tahun

• Lulus ujian program
pendidikan (Ijazah)
• Sertifikasi melalui
Ukom (Serkom)
REGISTRASI

PKB/CPD

• Tujuan mempertahankan dan meningkatkan
profesionalitas nakes unt menjamin yankes bermutu
• Kegiatan 5 ranah SKP sebagai indikator capaian

SKP (-)  EK

• Memenuhi syarat
kecukupan SKP
• Rekomendasi OP
REREGISTRASI

(1)Kegiatan pembelajaran

(2)Kegiatan praktik
profesinal
(3)Kegiatan pengabdian
masyarakat

• Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi
pembicara/moderator pada seminar/workshop, berpartisipasi
dalam audit medik, dll

• Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi
profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll

(4)Kegiatan publikasi
ilmiah

• Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang
ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di
jurnal (yg terakreditasi).

(5)Kegiatan pengembangan ilmu

• Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor
kompetensi

1

2

3

• Menentukan jumlah satuan kredit profesi (SKP) dan proporsinya dalam tiap
ranah sebagai syarat re-sertifikasi dan atau re-registrasi yang dilaksanakan
tiap 5 tahun.
• Bagi tenaga kesehatan selain tenaga medis, penetapan jumlah SKP
dilakukan oleh MTKI atauKFN berdasarkan usulan organisasi profesi.
Contoh:Dokter : 250 SKP, Apoteker : 127,5 SKP, Perawat : 25 SKP
• Menetapkan besaran SKP bagi setiap penyelenggaraan kegiatan ilmiah
keprofesian dengan mempertimbangkan: a) Bentuk dan skala
penyelenggaraan kegiatan; b) Materi yang disajikan; c)
Reputasi/kompetensi narasumber; d) Durasi penyelenggaraan kegiatan; e)
Aksesibilitas, dan sebagainya.
• Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan program
pengembangan keprofesian berkelanjutan, advokasi, sosialisasi dan
penyelenggaraan P2KB bekerjasma dgn institusi pendidikan dan institusi
tempat kerja dan pihak lainnya (sponsor, dll)









Memfasilitasi agar kegiatan P2KB di tempat kerja
Menyediakan sarana online agar dapat mengakses internet
Menyediakan sarana perpustakaan
Memberi kesempatan agar anggota profesi mengembangkan
kompetensinya dengan mengikuti kegiatan P2KB eksternal
Membantu memberikan keterangan / dokumen bukti yang
dibutuhkan

ALUR PELAKSANAAN EVALUASI KEMAMPUAN
DATA
ANGGOTA OP

EVALUASI
KEMAMPUAN
adalah proses
penilaian yang
dilakukan oleh OP
bekerja sama
dengan MTKI
terhadap
kompetensi nakes
yang tidak
memenuhi
kecukupan SKP
sebagai syarat untuk
perpanjangan STR

VERIFIKASI OP JLH
SKP

MEMENUHI SYARAT
SKP

REKOM OP

TDK MEMENUHI
SYARAT SKP

PELAKSANAAN EK

HASIL EK

TDK MEMENUHI

SYARAT SKP

MEMENUHI SYARAT
SKP

REKOM OP

RE-REGISTRASI
STR

a
b
c

• Menjamin mutu Tenaga Kesehatan yang kompeten dan
terstandar secara nasional;
• Menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar
penjaminan mutu dalam melakukan praktik Tenaga Kesehatan;
• Memberikan umpan balik proses pembinaan dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan

A. Peserta

• Peserta adalah Nakes yang belum memenuhi
kecukupan SKP 3-6 bulan sebelum waktu jatuh tempo
untuk perpanjangan STR. Syarat menimum SKP unt
mengikuti EK ditetapkan OP.

B. Pelaksana

• Dilaksanakan oleh OP bekerjasama dengan
MTKI/MTKP dan MONEV dilakukan oleh MTKI/MTKP.

C. Metode dan Soal

• Uji tulis MCQ dgn metoda CBT atau bentuk lainnya
sesuai dengan ketetapan masing-masing OP
bekerjasama dengan MTKI. Soal disiapkan oleh OP
dan disusun sesuai kaidah yang sudah baku.

D. Mekanisme

• OP mendata dan memverifikasi serta validasi SKP Nakes
yang akan re-registrasi . Selanjutnya menyampaikan
daftar peserta yang akan mengikuti evaluasi kemampuan
kepada MTKP/MTKI untuk persiapan pelaksanaan

E. Waktu dan Tempat

• Secara periodik atau setiap waktu sesuai kebutuhan
masing-masing Nakes serta tempat ditentukan bersama
oleh OP dan MTKP/MTKI

F. Peralatan/
Perlengkapan

• Setiap peserta membawa Laptop dgn spesifikasi minimal
Windows 7 (Pentium Core i3) beserta charger, serta
penyelenggara menyediakan Kabel roll yang cukup

G. Perangkat

• (1) Daftar registrasi, (2) Nomor peserta uji evaluasi kemampuan
(3) Materi MCQ dan/atau Materi OSCE evaluasi kemampuan
(4) Form evaluasi kemampuan (5) Software CBT (6) Tempat Uji
Praktik (jika ada evaluasi keterampilan) (7) Berita acara
evaluasi (8) Dokumen penilaian evaluasi kemampuan (9)
Pengawas dan penanggungjawab lokasi dan sumberdaya
lainnya sesuai dengan kebutuhan yg ditetapkan oleh OP dan
MTKI

H. Biaya

• Sumber biaya pelaksanaan dibebankan pada peran
serta masyarakat dan atau bantuan dari APBN/APBD.

I. Penilaian Hasil

• Ditetapkan dalam juknis setiap OP berupa konversi dari
jawaban yg benar kedalam nilai SKP. Bagi Nakes yg
belum memenuhi SKP dapat mengikuti EK berikutnya.

J. Srt Keterangan

• Nakes yg telah mengikuti EK berhak memperoleh
SURAT KETERANGAN HASIL dari penyelenggara
evaluasi kemampuan

K. Rekomendasi

• Surat rekomendasi diberikan oleh Organisasi Profesi
kepada tenaga kesehatan yang telah terpenuhi
kecukupan SKP agar dapat mengusulkan perpanjangan
STR.

OP
REKOM
IPK

Registrasi
Manual

PT

MTKP

MTKI

MTKP

MTKI

RS

PEMOHON
Registrasi
On-line

Alur usulan
Alur STR

UU NAKES No.36/2014

Pasal 74
• Fasyankes dilarang mengizinkan Nakes yang tidak
memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di
Fasyankes.
Pasal 82 (2)
• Setiap Fasyankes yang tidak melaksanakan ketentuan
Pasal 74 dikenai sanksi administratif.

Pasal 82 (3)
• Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan sanksi administratif kepada Nakes dan
Fasyankes melanggar ketentuan
Pasal 82 (4)
• Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
• a. teguran lisan;
• b. peringatan tertulis;
• c. denda administratif; dan/atau
• d. pencabutan izin.

Pasal 85
• Setiap Nakes yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa
memiliki STR dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86
• Setiap Nakes yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).



Setiap Nakes yang akan praktik wajib memiliki STR dan SIP
 Setiap Nakes wajib mengikuti P2KB untuk mengumpulkan
5 SKP/tahun atau 25 SKP selama 5 tahun
 STR dapat diperpanjang pada tahun ke 5 setelah memenuhi
syarat kecukupan 25 SKP
 Apabila jumlah SKP tidak memenuhi syarat dapat mengikuti
EK yg dilaksanakan oleh OP bekerjasama dengan MTKP/
MTKI
 Nakes yg praktik tidak memiliki STR dan SIP dipidana dgn
pidana denda

HP 0816710915
Email : ib_indragotama@yahoo.co.id

