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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, 

berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 

Badan PPSDM Kesehatan telah berhasil 

menyelesaikan Petunjuk Teknis Surat Tanda 

Registrasi Elektronik (e-STR). Petunjuk teknis ini 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang tata 

cara registrasi tenaga kesehatan mulai dari 

pemohon, validasi data, pembayaran PNBP, 

approval dan tanda tangan elektronik dan 

pencetakan STR secara mandiri. Pemohon akan mendapatkan penjelasan secara 

lengkap setiap tahapan dalam menggunakan aplikasi e-STR. 

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) adalah lembaga nonstruktural yang 

bertugas dalam penerbitan STR Tenaga Kesehatan. Untuk saat ini yang 

melakukan adalah MTKI sampai dengan terbentuknya KTKI. 

Dalam menjalankan tugasnya, MTKI saat ini dan KTKI nantinya dibantu oleh 

Sekretariat KTKI yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan 

administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk dukungan dalam pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan.  
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Tahun 2019 Sekretariat KTKI bekerjasama dengan MTKI, telah melakukan upaya 

percepatan dan inovasi penerbitan STR tenaga kesehatan dengan mengembangkan 

e-STR yang lebih mudah, cepat, akurat, efektif, efisien serta terintegrasi dengan 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kementerian Keuangan. Integrasi data tenaga kesehatan diharapkan dapat 

meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.  

Kami menerima dengan terbuka saran dan masukan untuk perbaikan petunjuk 

teknis ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi pada penyusunan petunjuk teknis e-STR tenaga kesehatan. Semoga 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Jakarta, Januari 2021 

Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 

Dr. dr. Irmansyah, Sp.KJ(K) 

 

 

 

 

 

 

 



iii | Petunjuk Teknis e-STR 

 

 

SAMBUTAN KETUA MTKI 

 

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada 

Allah SWT, hanya karena karuniaNya, kita dapat 

berkarya menyelesaikan beragam tugas, termasuk 

penulisan petunjuk teknis e-STR.  

Diluncurkannya aplikasi e-STR versi baru ini 

menunjukkan tekad segenap pimpinan MTKI (Majelis 

Tenaga Kesehatan Indonesia, yang sebentar lagi akan 

menjadi KTKI: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia) yang didukung penuh oleh 

Sekretariat KTKI, untuk selalu berbenah guna meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada pelanggan, para tenaga kesehatan yang mengurus atau memperpanjang 

STR. 

Perkembangan penerbitan STR oleh MTKI telah berjalan dari tahun ke tahun 

sebagai berikut: 

1. Tahun 2011 diusulkan secara manual 

2. Tahun 2016 melalui aplikasi STR online versi 1.0 

3. Tahun 2017 aplikasi STR online versi 1.0 diimplementasikan untuk 

perpanjangan STR 

4. Tahun 2019 melalui aplikasi STR online versi 2.0 dengan pengajuan 

secara paperless dan dokumen STR ber QR code 

5. Tahun 2020 diimplementasikan digital signature pada dokumen STR 

6. Tahun 2021 pengembangan aplikasi e-STR. 
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Kebutuhan layanan yang makin meningkat dan beragam masukan untuk 

perbaikan pelayanan STR online, mendorong kami mengembangkan aplikasi e-

STR ini yang bertujuan untuk lebih memudahkan tenaga kesehatan mendapatkan 

STR yang lebih cepat. 

Kami berharap masukan dari para pengguna terus disampaikan, agar kami 

senantiasa melakukan perbaikan, demi pelayanan yang lebih menggairahkan, dan 

berharap ridho Allah selalu dilimpahkan. 

Tak lupa kami mohon maaf, bila selama ini layanan masih ada kekurangan dan 

kesalahan, percayalah bahwa kami akan terus berbenah, memberikan layanan 

yang lebih ramah, sehingga mendapat banyak barokah. 

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Jakarta, Januari 2021 

Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia 

Dr. dr. Trihono, M. Sc 
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DEFINISI OPERASIONAL 

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

2. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan 

kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. 

3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah 

memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah 

mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara 

hukum untuk menjalankan praktik.  

4. Registrasi baru adalah proses pendaftaran bagi tenaga kesehatan yang 

belum pernah  memiliki STR sebelumnya. 

5. Registrasi ulang adalah proses pendaftaran bagi tenaga kesehatan yang 

sudah memiliki STR sebelumnya. 

6. Perpanjangan STR adalah proses pengajuan registrasi ulang perpanjangan 

STR bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, dapat diajukan 

paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

tanggal berakhir STR tersebut. 

7. Naik level adalah proses pengajuan registrasi ulang STR bagi tenaga 

kesehatan yang menempuh peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga 

kesehatan dan yang telah memiliki STR. 

8. Alih Profesi adalah proses pengajuan registrasi ulang STR bagi tenaga 

kesehatan yang akan beralih dari satu jenis profesi tenaga kesehatan ke 

jenis tenaga kesehatan yang lain. 
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9. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengajuan registrasi ulang 

STR bagi tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pengakuan atas 

capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, 

nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan 

formal.  

10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi 

tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia 

setelah lulus uji kompetensi.  

11. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik 

profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. 

12. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah satuan yang digunakan untuk 

memenuhi kecukupan yang dapat diperoleh dari pelayanan, pendidikan, 

pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya yang dikeluarkan oleh masing-

masing organisasi profesi. 

13. Alamat korespondensi adalah alamat yang digunakan untuk mengirim 

atau menerima surat,(alamat tempat tinggal yang ditempati saat ini) 

14. Personal Identification Number (PIN) adalah kata sandi numerik yang 

digunakan untuk autentikasi pengguna suatu sistem. 

15. Completely Automated Public Turing test to tell Computer and Humans 

Apart  (Captcha) adalah metode untuk mengetahui apakah isian dalam 

pembuatan akun itu diisi oleh manusia dan bukan sebuah program 

komputer. 

16. Informasi pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas pribadi 

yang digunakan untuk pengajuan STR seperti KTP, ijazah, foto, dsb. 

17. Informasi administrasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan 

seperti asal perguruang tinggi, jenjang, nomor ijazah dan berkaitan 

dengan pekerjaan. 
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18. Informed Consent adalah pemberian informasi kepada pemohon sebelum 

memutuskan persetujuan/ tidak persetujuan terhadap permohonan yang 

diajukan.  

19. Cek status adalah kegiatan untuk mengetahui progress penerbitan STR 

pada aplikasi. 

20. Kode billing adalah sebuah kode identifikasi yang diterbitkan melalui 

sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran.  

21. Approval adalah pernyataan untuk menyetujui permohonan oleh pihak 

yang berwenang. 

22. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas 

informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

23. One Time Password (OTP) adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali 

pakai yang terdiri dari 6 (enam) digit karakter (seringkali angka) unik dan 

rahasia yang umumnya dikirimkan melalui email / Short Message Service 

(SMS). 

24. Kartu registrasi adalah kartu yang dikeluarkan oleh Majelis Konsil 

Tenaga Kesehatan Indonesia yang menandakan bahwa tenaga kesehatan 

sudah teregistrasi/ terdaftar dan berisi nama serta nomor STR tenaga 

kesehatan tersebut. 

25. Cetak ulang STR adalah pengajuan cetak ulang STR bagi tenaga 

kesehatan yang memiliki kesalahan pada data STR, STR hilang dan STR 

rusak. 
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26. Legalisir atau legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau 

hukum) 

27. Barcode adalah adalah kode-kode untuk angka dan huruf yang terdiri dari 

kombinasi bar (garis) dengan berbagai jarak. 

28. Quick Response Code (QR Code) adalah barcode dua dimensi yang bisa 

memberikan beragam jenis informasi secara langsung. 

29. Barcode scanner adalah alat untuk memindai simbol, menangkap dan 

mengubah kode bar menjadi data elektrik lalu mengirimkannya ke 

komputer dengan format data yang sederhana. 

30. Frequently Asked Question (FAQ) adalah daftar pertanyaan dan jawaban 

yang sering ditanyakan dalam suatu konteks dan tentang topik tertentu. 

31. Continuing Professional Development (CPD) adalah proses 

pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi berbagai kegiatan 

yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya (sesuai profesi masing-

masing) guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sesuai 

standar kompetensi yang ditetapkan. 
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PETUNJUK TEKNIS SURAT TANDA REGISTRASI 

ELEKTRONIK (e-STR) TENAGA KESEHATAN  

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. 

Pengajuan STR dilakukan melalui daring/ online. Telah dikembangkan aplikasi 

pengajuan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) untuk mempercepat proses 

penerbitan STR dan transparansi proses status penyelesaian berkas serta dapat 

mencetak STR secara mandiri. 

Aplikasi e-STR digunakan untuk registrasi baru maupun registrasi ulang. 

Registrasi baru ditujukan untuk tenaga kesehatan yang pertama kali melakukan 

pengajuan STR, sedangkan registrasi ulang ditujukan untuk pengajuan berikutnya 

berupa perpanjangan STR, naik level atau alih profesi pada bagan di bawah ini: 

PELAKSANAAN  REGISTRASI NAKES

Menurut Permenkes 83/2019

REGISTRASI

STR

REGISTRASI 
BARU

REGISTRASI 
ULANG

PERPANJANGAN
NAIK  

LEVEL

ALIH 
PROFESI

STR 
SEMENTARA

STR 

BERSYARAT

Pasal 4 (2)

Aplikasi Registrasi daring/ 

online merupakan aplikasi yang 

digunakan oleh pemohon untuk 

mengajukan STR atau 

perpanjangan STR secara 

daring/online. 

. 

Pasal 13 

Setiap Tenaga Kesehatan hanya 

dapat memiliki STR pada 1 

(satu) jenis Tenaga Kesehatan. 

 

Sebelum masuk ke dalam aplikasi e-STR, tenaga kesehatan harus menyiapkan 2 

(dua) hal yaitu:  
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1. Pemenuhan syarat teknis terdiri atas: 

1) Ketersediaan jaringan internet yang dapat diakses 

2) Kesiapan komputer/ laptop dan kemampuan mengoperasionalkan  

3) Kesiapan memiliki alamat email pribadi 

4) Mesin pencetak (printer) berwarna 

5) Kertas HVS A4 80 gram. 

2. Pemenuhan syarat administratif terdiri atas: 

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2) Pas foto terbaru ukuran 4x6 latar belakang merah 

3) Surat keterangan sehat fisik dan mental (mencantumkan Surat Izin Praktik 

(SIP) dokter pemeriksa dan masa berlaku maksimal 3 bulan) 

4) Ijazah pendidikan bidang kesehatan 

5) Sertifikat kompetensi/ sertifikat profesi (sesuai ketentuan) 

Registrasi baru, naik level dan alih profesi wajib lulus uji kompetensi dan 

pastikan Anda sudah memiliki sertifikat kompetensi sejak Organisasi 

Profesi (OP) tenaga kesehatan yang bersangkutan telah menyelenggarakan 

uji kompetensi secara nasional (terlampir). 

6) Surat sumpah/ janji atau surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji 

profesi 

7) Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi 

8) STR lama 

9) Rekomendasi OP tentang kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang 

sudah terintegrasi antara Portofolio SKP online (SIPORLIN) dengan STR 

online versi 2.0 

10) Alamat korespondensi (jika alamat berbeda dengan tempat tinggal) 

11) Alamat tempat kerja (jika sudah bekerja) 

12) Bukti pembayaran penerbitan STR. 



3 | Petunjuk Teknis e-STR 

 

Ketentuan kelengkapan syarat administratif setiap pemohon tergantung jenis 

registrasi baru/ ulang pada tabel berikut ini: 
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2. AKSES APLIKASI 

Penggunaan aplikasi e-STR sama halnya dengan penggunaan aplikasi 

berbasis web lainnya yang menggunakan jaringan internet. Untuk 

menggunakan aplikasi ini dibutuhkan perangkat komputer/ laptop dan 

koneksi internet.  

Cara menggunakan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

 Buka browser (contoh: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, atau Safari). 

 Ketik alamat (URL) ktki.kemkes.go.id, maka akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik tampilan “Aplikasi e-STR” pada bagian kanan. 
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3. TAMPILAN APLIKASI 

3.1 CARA MENDAPATKAN (PIN) 

Sebelum masuk ke aplikasi pendaftaran akan muncul pemberitahuan yang harus 

diperhatikan oleh tenaga kesehatan yang akan melakukan registrasi e-STR sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceklis pada kotak, kemudian klik tombol “tutup” maka akan muncul tampilan 

seperti berikut: 
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Untuk dapat melakukan registrasi e-STR, setiap tenaga kesehatan harus memiliki 

PIN terlebih dahulu. Klik “Belum Punya PIN”, maka akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini: 

 Isikan alamat email, konfirmasi email, NIK, Nama Sesuai KTP, Tempat 

Lahir, Tanggal Lahir dan captcha pada field dan klik “Daftar”. 
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 Sistem akan menampilkan PIN pada halaman web dan email yang telah 

didaftarkan seperti gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 Catatan: pemohon diwajibkan memiliki email pribadi, satu email hanya bisa 

digunakan untuk satu pengguna dan digunakan untuk seterusnya.  

Contoh email yang diterima oleh pemohon berisikan PIN untuk bisa masuk ke 

aplikasi: 
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3.2 MENU BERANDA 

Menu beranda berisi tampilan awal dari aplikasi registrasi online, terdapat 6 

(enam) menu utama pada aplikasi pendaftaran web KTKI sebagai berikut: 

Pilih salah satu menu sesuai kebutuhan Anda: 

 Proses pendaftaran baru klik “Registrasi Baru” 

 Proses pendaftaran ulang: Perpanjangan, Naik Level, Alih Profesi, RPL 

(Rekognisi Pembelajaran Lampau) klik “Registrasi Ulang” 

 Pengecekan proses penerbitan e-STR klik “Cek Status” 

 Pencetakan kartu tanda registrasi klik “Cetak Kartu Registrasi” 

 Pengajuan cetak ulang STR: STR hilang, rusak dan kesalahan data klik 

“Pengajuan Cetak Ulang STR”. 

 Pengajuan cetak legalisir STR klik “Pengajuan Cetak Legalisir” 
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3.2.1 Registrasi Baru 

Pilih menu registrasi baru jika Anda belum pernah memiliki STR sebelumnya, 

akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Pilih salah satu sesuai dengan tahun lulus Anda menamatkan Pendidikan Tinggi. 

 Jika Anda lulusan sebelum tahun 2013, maka akan langsung masuk ke 

langkah 1 (Pengisian Informasi Pribadi). 

 Jika Anda lulusan tahun 2013 dan sebelum tahun 2021 serta lulusan tahun 

2021 dan  sesudahnya, maka akan muncul:  
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 Masukkan nama perguruan tinggi. 

 Masukkan nama program studi. Pastikan Anda memilih kode program studi 

dengan benar, untuk mengetahui kode program studi dapat melakukan 

pengecekan pada forlap dikti melalui pddikti.kemdikbud.go.id. 

 Setelah melakukan pengisian data, klik “Konfirmasi Data Ke 

Kemenristekdikti” maka akan muncul tampilan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilih data yang akan Anda gunakan untuk melakukan registrasi baru e-STR. 

 Ceklis pada kotak kecil untuk menyatakan data sudah benar.  

 Klik “mulai” untuk memulai registrasi baru. 
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 Apabila data program studi yang Anda masukkan tidak terdaftar di forlap 

dikti, silahkan melakukan konfirmasi ke Instansi Pendidikan Anda terkait data 

perguruan tinggi yang tidak ditemukan pada forlap dikti. 

 

A. Langkah 1: Pengisian Informasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upload berkas sesuai dengan jenis registrasi dan pastikan detail kelahiran 

Anda benar.  

 Bagi lulusan dari perguruan tinggi yang data sertifikat kompetensi dan 

ijazahnya sudah di-input oleh admin institusi ke PDDIKTI, tidak perlu upload 

ijazah dan sertifikat kompetensi kembali karena sudah terintegrasi ke aplikasi 

e-STR dan akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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 Isi detail alamat rumah sesuai KTP 

 Pada pengisian kode pos, apabila kode pos tidak terdaftar pada sistem, 

silahkan pilih “Isi Manual” kemudian isikan kode pos beserta kelurahan dan 

kecamatan secara lengkap atau silahkan pilih alamat terdekat sesuai dengan 

domisili Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jika alamat korespondensi sama dengan KTP, klik pada kotak kecil di kiri 

atas. Isi alamat korespondensi sesuai dengan tempat tinggal saat pengurusan 

STR jika berbeda dengan KTP.  

 Apabila semua data informasi pribadi telah diisi klik tombol “Lanjut”. 
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 Jika disetiap step muncul pemberitahuan penyimpanan biodata gagal, maka 

pastikan data yang diisi sudah benar. Berikut contoh penyebab tidak dapat 

melanjutkan pada step 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lakukan perbaikan sesuai dengan keterangan merah yang menginformasikan 

kesalahan Anda. 
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B. Langkah 2: Pengisian Informasi Administrasi 

Tahapan kedua: melakukan pengisian data informasi administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apabila Anda sudah bekerja, klik “Saya Sudah Bekerja” dan isikan detail 

tempat bekerja anda secara lengkap. 
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 Apabila Anda belum bekerja, klik “Saya Belum Bekerja”, otomatis field 

pengisian akan tidak aktif. 

 Pada saat masuk ke step pengisian informasi administrasi, isikan nomor ijazah 

dengan benar. Pastikan isi nomor ijazah, bukan nomor seri ijazah.  

 Bagi lulusan dari perguruan tinggi yang ijazahnya sudah tervalidasi di 

PDDIKTI, nomor ijazah dan tanggal lulus Anda otomatis sudah terisi. 

 Apabila semua data informasi administrasi telah diisi klik tombol “Lanjut” 

untuk melakukan pengisian data tahapan berikutnya, dan apabila ingin 

kembali pada tahapan sebelumnya klik “Kembali”. 

 

C. Langkah 3: Uji Kompetensi 

Tahapan ketiga melakukan pengisian data uji kompetensi lulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagi profesi yang belum wajib uji kompetensi, silahkan isi dengan nomor 

ijazah.  

 Bagi lulusan dari perguruan tinggi yang sertifikat kompetensinya sudah 

tervalidasi di PDDIKTI, data uji kompetensi lulusan akan terisi otomatis 

kecuali pada tempat uji kompetensi yang harus diisi secara manual seperti 

tampilan berikut: 
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 Apabila semua data informasi uji kompetensi telah terisi klik tombol 

“Selesai” untuk melakukan pengisian data tahapan berikutnya, dan apabila 

ingin kembali pada tahapan sebelumnya klik “Kembali”. 

 

3.2.2 Registrasi Ulang 

Pilih menu “Registrasi Ulang” jika Anda sudah mempunyai STR sebelumnya dan 

akan melakukan perpanjangan STR, Naik level, Alih Profesi dan RPL. 
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 Setelah melakukan pengisian data, klik “Kirim” maka akan muncul tampilan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilih data yang akan Anda gunakan untuk melakukan registrasi ulang STR. 

 Klik “mulai” untuk memulai registrasi ulang. 
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A. Langkah 1: Informasi Pribadi 

Perpanjangan 

 

 

 

 

 

 

Naik Level 

 Kolom surat rekomendasi profesi otomatis tidak akan muncul jika sudah 

terintegrasi dengan Sistem Informasi Portofolio Online (SIPORLIN). 

Naik Level 
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Alih Profesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPL 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Jika Anda lulusan program RPL namun tidak memiliki STR 

Diploma I, maka dapat melakukan registrasi baru dengan upload surat 

keterangan lulus RPL pada kolom sertifikat kompetensi. 
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B. Langkah 2: Informasi Administrasi 

Perpanjangan, Naik Level, Alih Profesi dan RPL 

 

C. Langkah 3 : Uji Kompetensi 

Perpanjangan 

 Nomor dan tanggal surat rekomendasi kecukupan SKP yang dikeluarkan oleh 

organisasi profesi (tiap organisasi profesi berbeda-beda, surat rekomendasi 

dikeluarkan oleh Provinsi atau Pusat) akan terisi otomatis karena sudah 

terintegrasi dengan SIPORLIN. 
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Naik Level, Alih Profesi, RPL 

 

 

 

 

 

 Apabila semua data informasi uji kompetensi telah diisi klik tombol 

“Selesai” untuk melakukan pengisian data tahapan berikutnya, dan apabila 

ingin kembali pada tahapan sebelumnya klik “Kembali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data diatas adalah data yang akan tampil pada STR Anda. Silahkan 

memastikan data sudah benar.  

 Apabila data sudah benar, ceklis pada kotak untuk menyatakan Anda setuju. 
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 Apabila terdapat kesalahan data pada tampilan tersebut, silahkan klik batal 

dan memperbaiki data sebelum melakukan penyimpanan data. 

 Apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit, bukan merupakan 

tanggung jawab dari Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. 

*Data usulan registrasi e-STR Anda telah selesai, kemudian akan dilakukan 

validasi keabsahan data, Jika Anda menerima informasi melalui email: data 

terdapat kesalahan/ kekurangan/ ketidaksesuaian lakukan perbaikan data 

secepatnya, jika data sesuai/ benar/ asli/ disetujui kemudian lakukan 

pembayaran dengan menggunakan kode billing yang didapat melalui menu 

“cek status” dan selanjutnya Anda bisa mengetahui usulan registrasi e-STR 

dengan mengklik juga “cek status” melalui web ktki.kemkes.go.id* 

*Pastikan setiap langkah yang Anda kerjakan adalah informasi yang 

sebenar-benarnya, sehingga tidak ada kesalahan yang dapat merugikan 

Anda dikemudian hari* 
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3.2.3 Cek Status Registrasi Baru dan Ulang 

 

 Menu “Cek Status” digunakan untuk mengetahui proses penerbitan e-STR 

yang Anda ajukan. 

 Untuk mengecek status, diperlukan email dan PIN yang digunakan pada 

saat registrasi serta wajib mengisikan captcha yang muncul pada layar. 

 Maka sistem akan menampilkan informasi proses penerbitan e-STR Anda. 
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3.2.3.1 Validasi Data 

Jika pengajuan telah selesai dilakukan maka langkah selanjutnya adalah validasi 

data yang telah Anda lengkapi dan pada laman cek status Anda akan muncul 

tampilan sebagai berikut: 

 

 Validasi akan dilakukan oleh validator organisasi profesi pusat. 

 Jika Anda menerima informasi melalui email: data terdapat kesalahan/ 

kekurangan/ ketidaksesuaian lakukan perbaikan data secepatnya. 

 Perbaikan data dapat dilakukan dengan cara login menggunakan email dan 

PIN pada saat registrasi, dan Anda akan secara otomatis masuk ke dalam 

langkah 1 untuk memperbaiki data. Lakukan perbaikan data sesuai dengan 

pesan dari validator yang terdapat pada kolom berwarna merah muda seperti 

gambar berikut: 
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3.2.3.2 Pembayaran  

 Setelah validasi data selesai dan data sudah sesuai/ benar/ asli/ disetujui 

kemudian lakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing yang 

didapatkan melalui email dan menu “cek status” seperti tampilan berikut:  
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 Berkaitan dengan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

untuk keperluan registrasi e-STR, terhitung tanggal 16 Juni 2017 Sekretariat 

KTKI telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dengan pembayaran 

secara online, yang dikenal dengan nama Sistem Informasi PNBP Online 

(SIMPONI) atau dengan nama lain Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 

(MPN G2).  

 Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 

Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementrian Kesehatan, pemohon melakukan pembayaran 

penerbitan STR sesuai ketentuan berlaku. 

 Kode billing dapat dibayarkan melalui Bank Persepsi (dianjurkan untuk 

melakukan pembayaran di teller, karena hanya beberapa Bank saja yang dapat 

mengakomodir pembayaran melalui ATM ataupun internet banking), Kantor 

Pos, Aplikasi Bukalapak dan Tokopedia. Informasi terkait Bank Persepsi 

dapat Anda lihat pada web https://penerimaan-negara.info/index.php.  

 Waktu yang diberikan oleh sistem untuk membayar PNBP selama 7 hari. 

Apabila sudah melewati batas waktu pembayaran, maka secara otomatis akan 

keluar kode billing yang baru pada menu “cek status”. Pembayaran dapat 

dilakukan dengan kode billing terbaru. 
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TELLER ATM INTERNET MOBILE EDC SMS USSD SST

1 CITIBANK, N.A ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

2 JP MORGAN CHASE BANK ✓ - ✓ - - - - -

3 BANK ANZ INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

4 BANK BUKOPIN ✓ ✓ ✓ - - - - -

5 BANK CIMB NIAGA ✓ ✓ ✓ - - - - -

6 BANK DBS INDONESIA ✓ ✓ - - - - -

7 BANK GANESHA ✓ ✓ ✓ - - - - -

8 BANK INDEX SELINDO ✓ ✓ - - - - - -

9 BANK QNB INDONESIA ✓ - ✓ ✓ - - - -

10 BANK SYARIAH MANDIRI ✓ - ✓ - - - - -

11 BANK MAYORA ✓ - - - ✓ - - -

12 BANK MEGA SYARIAH ✓ - - ✓ - - - -

13 BANK J TRUST INDONESIA ✓ ✓ - - - - - -

14 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN ✓ ✓ - - - - - -

15 BANK RAKYAT INDONESIA ✓ ✓ ✓ - ✓ - - -

16 BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA ✓ - ✓ - - - - ✓

17 BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL ✓ ✓ - - - - - -

18 BPD JAWA BARAT ✓ ✓ ✓ - ✓ - - -

19 BPD JABAR BANTEN SYARIAH ✓ ✓ - - - - - -

20 BPD JAWA TIMUR ✓ ✓ - - - - - -

21 BPD KALIMANTAN BARAT ✓ ✓ - - - - - -

22 BPD LAMPUNG ✓ - - ✓ - ✓ ✓ -

23 BANK NUSA TENGGARA BARAT ✓ ✓ - - - - - -

24 BPD NUSA TENGGARA TIMUR ✓ ✓ ✓ - - - - -

25 BPD SULAWESI TENGAH ✓ ✓ - - - - - -

26 STANDARD CHARTERED BANK ✓ - ✓ - - - - -

27 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD ✓ - ✓ - - - - -

28 BANK MANDIRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - -

29 BPD SUMSEL BABEL ✓ ✓ - - - - - -

30 BPD BENGKULU ✓ ✓ - - - - - -

31 BANK HSBC INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

32 BPD KALIMANTAN TENGAH ✓ ✓ - - - - - -

33 BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD ✓ - - - ✓ - - -

34 BANK SHINHAN INDONESIA ✓ - ✓ ✓ - - - -

35 BPD PAPUA ✓ ✓ - - - - - -

36 BANK RESONA PERDANIA ✓ - ✓ - - - - -

37 BANK MUAMALAT INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

38 BPD ACEH SYARIAH ✓ ✓ - - - - - -

39 BPD BANTEN ✓ ✓ - - - - - -

40 BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH ✓ - ✓ - - - - -

41 BPD RIAU KEPRI ✓ ✓ - - - - - -

42 BPD SUMATERA UTARA ✓ ✓ - - - - - -

NO NAMA BANK
CHANEL PEMBAYARAN

DAFTAR BANK PENYEDIA LAYANAN PENERIMAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

43 BANK PERMATA ✓ ✓ ✓ - - - - -

44 BANK CENTRAL ASIA ✓ ✓ ✓ - ✓ - - -

45 BANK NEGARA INDONESIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - -

46 BANK PANIN ✓ ✓ - - - - - -

47 BPD KALIMANTAN SELATAN ✓ ✓ - - - - - -

48 BANK BNI SYARIAH ✓ ✓ - - - - - -

49 BANK MIZUHO INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

50 BPD BALI ✓ - ✓ ✓ - - - -

51 BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ✓ ✓ - - - - - -

52 BANK KEB HANA INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

53 BANK SINARMAS ✓ ✓ ✓ - - - - -

54 BANK UOB INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

55 BANK BUMI ARTA ✓ ✓ - - - - - -

56 BANK MEGA ✓ - ✓ - - - - -

57 BANK COMMONWEALTH ✓ - ✓ - - - - -

58 BANK WOORI SAUDARA 1906 ✓ ✓ - - - - - -

59 BANK MAYAPADA INTERNATIONAL ✓ ✓ - - - - - -

60 BANK MAYBANK INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

61 BPD SUMATERA BARAT ✓ ✓ - - - - - -

62 DEUTSCHE BANK AG ✓ - ✓ - - - - -

63 BANK TABUNGAN NEGARA ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

64 BANK DANAMON INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

65 BANK SULAWESI UTARA ✓ ✓ - - - - - -

66 BPD KALIMANTAN TIMUR ✓ ✓ - - - - - -

67 BPD SULSELBAR ✓ ✓ - - - - - -

68 BANK OF AMERICA ✓ - ✓ - - - - -

69 BANK DKI ✓ ✓ - ✓ - - - -

70 BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL ✓ ✓ ✓ - - - - -

71 BANK OCBC NISP ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

72 BPD JAWA TENGAH ✓ ✓ - - - - - -

73 PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk ✓ ✓ - - - - - -

74 BPD JAMBI ✓ ✓ - - - - - -

75 RABOBANK INDONESIA ✓ ✓ ✓ - - - - -

76 BANK ICBC INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

77 BPD MALUKU ✓ ✓ - - - - - -

78 BANK MASPION INDONESIA ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -

79 BPD SULAWESI TENGGARA ✓ ✓ - - - - - -

80 PT BANK CTBC INDONESIA ✓ - ✓ - - - - -

81 BANK MESTIKA DHARMA ✓ ✓ - - - - - -

82 BANK BUKOPIN SYARIAH ✓ - - ✓ - - - -

83 BANK JASA JAKARTA ✓ - - - ✓ - - -

Untuk petunjuk pembayaran menurut bank terdaftar. Silkan tuliskan nama Bank pada kolom pencarian "Petunjuk Menurut Bank 

Terdaftar" pada website Infobayar MPN

SUMBER : INFO BAYAR MPN ( https://penerimaan-negara.info/index.php )
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 Jika sudah melakukan pembayaran, Anda berada pada tahap menunggu 

persetujuan MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik, masuk kembali 

ke dalam aplikasi dengan memilih menu “cek status” maka akan muncul 

tampilan seperti berikut: 

 

3.2.3.3 Approval dan Tanda Tangan Elektronik 

 Approval dan tanda tangan elektronik dilakukan oleh Ketua Divisi MTKI 

(Registrasi, Pembinaan Profesi, dan Uji Kompetensi). 

 Setelah approval dan tangan tangan elektronik akan keluar nomor STR dan 

QR Code. 
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3.2.3.4 Cetak e-STR 

STR yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Divisi MTKI dapat 

dicetak secara mandiri oleh pemohon. 

Langkah-langkah cetak e-STR: 

1. Pastikan perangkat komputer/ laptop yang digunakan sudah terhubung 

dengan mesin pencetak (printer) berwarna. 

2. Untuk mencetak e-STR, login dengan email dan PIN yang sudah dimiliki. 

3. Pilih menu cek status. 

4. Klik tombol “cetak e-STR” yang ada pada halaman cek status.  

 

5. Setelah klik tombol cetak e-STR akan muncul kolom pengisian One-Time 

Password (OTP). Isikan OTP yang dikirimkan ke email Anda, lalu klik 

“Kirim” seperti gambar berikut: 
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6. Akan muncul tampilan test print e-STR seperti berikut dan klik “Test 

Print”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Setelah klik test print, akan muncul peringatan cetak. Peringatan cetak 

muncul setiap dokumen akan dicetak. Pastikan laptop/ komputer Anda 

sudah terhubung dengan printer warna dan sudah menyiapkan kertas HVS 

A4 80 gram, kemudian klik “Yakin” seperti gambar berikut: 
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8. Setiap akan mencetak dokumen, maka akan muncul tampilan printer dan 

pastikan beberapa hal berikut: 

a) Pilihan printer yang aktif 

b) Pilihan jenis tinta printer: warna 

c) Pilihan kertas: A4 

d) Pilihan halaman: fit to paper 
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9. Klik “Print”. Setelah melakukan test print, Anda akan otomatis masuk ke 

halaman cetak e-STR. Silahkan melakukan cetak e-STR dan legalisir 

Anda sesuai kebutuhan. Jumlah legalisir sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (lampiran 2).  

Catatan: Masing-masing dokumen hanya dapat dicetak satu kali. 

10. Setelah memilih salah satu jenis dokumen yang akan dicetak, maka akan 

muncul pemberitahuan cetak seperti gambar berikut: 
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11. Klik “Cetak” maka akan muncul peringatan cetak seperti gambar pada 

poin 7 kemudian klik “Yakin”. 

12. Setelah klik “Yakin” maka akan muncul tampilan seperti berikut. 

Pastikan Anda sudah memperhatikan penjelasan pada poin 8. 

 

13. Klik “Print” untuk mencetak dokumen Anda. Setelah itu tombol cetak 

dokumen sudah tidak aktif seperti gambar berikut: 
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3.2.4 Cetak Kartu Registrasi 

Langkah-langkah cetak kartu registrasi: 

1. Login dengan email dan PIN yang dimiliki. 

2. Pilih menu cetak kartu registrasi. 

3. Kartu dapat disimpan terlebih dahulu atau langsung dicetak, sesuai 

kebutuhan Anda. 

4. Pastikan perangkat Anda sudah terhubung dengan mesin pencetak 

(printer). 

5. Kartu dapat dicetak dengan jenis kertas apapun sesuai kebutuhan Anda 

dan pastikan QR Code dapat di scan dan benar atas nama Anda. 

6. Kartu harus dicetak berwarna dengan ukuran 8.56cm X 5.39cm sesuai 

ukuran standar ISO 7810 atau saat mencetak pilih more setting untuk 

pengaturan ukuran kartu. 
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7. Pada Paper Size pilih ukuran kertas A4 80 gram. 

8. Orientation Landscape 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

9. Pages per sheet, pilih 6 bagian per lembar 
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10. Klik OK, kemudian klik “Print”. 
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3.2.5 Pengajuan Cetak Ulang STR 

 

Pengajuan cetak ulang STR digunakan bagi tenaga kesehatan untuk memperbaiki 

kesalahan data STR, STR hilang dan rusak. 

A. Perbaikan Data 

1. Login dengan email dan PIN yang dimiliki. 

2. Pilih Perbaikan Data jika data STR tidak sesuai dengan data pribadi Anda. 

 

 

 

 

3. Masukkan 7 (tujuh) digit terakhir nomor STR Anda, lalu pilih Kirim dan 

mohon menunggu hingga data STR Anda keluar. 
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4. Setelah data STR Anda keluar, pilih perubahan data yang ingin diperbaiki 

pada kolom “data baru”. Gambar dibawah ini merupakan contoh perbaikan 

nama pada STR. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Setelah memilih data yang akan diperbaiki, upload berkas STR lama dan isi 

data informasi Anda dari nomor handphone hingga alamat korespondensi, 

lalu pilih Submit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

Putry Anisah 

Putri Annisa 

Foto 
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6. Akan muncul inform consent untuk memastikan Anda akan melakukan 

pengajuan cetak ulang STR jika sudah yakin maka pilih “Setuju”. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Setelah itu akan muncul permohonan cetak legalisir, silahkan isi jumlah 

legalisir yang diinginkan. Jika tidak memerlukan legalisir, pilih “Tutup”. 

 

8. Setelah itu akan muncul resume pengajuan cetak ulang seperti gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



40 | Petunjuk Teknis e-STR 

 

B. STR Hilang 

1. Login dengan email dan PIN yang dimiliki. 

2. Pilih STR Hilang jika mengajukan cetak ulang karena STR hilang. 

3. Masukkan 7 (tujuh) digit terakhir nomor STR Anda, lalu pilih Kirim dan 

mohon menunggu hingga data STR Anda keluar. 

 

 

 

 

4. Silahkan upload data pendukung, foto (untuk STR yang terbit melalui 

usulan manual dan online versi 1), surat keterangan kehilangan dari 

kepolisian, KTP dan ijazah. 
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C. STR Rusak 

1. Login dengan email dan PIN yang dimiliki. 

2. Pilih STR Rusak jika mengajukan cetak ulang karena STR rusak. 

 

 

3. Masukkan 7 (tujuh) digit terakhir nomor STR Anda, lalu pilih Kirim dan 

mohon menunggu hingga data STR Anda keluar. 

 

 

 

 

4. Silahkan upload data pendukung, foto (untuk STR yang terbit melalui 

usulan manual dan online versi 1), surat keterangan kehilangan dari 

kepolisian di upload pada kolom STR lama, KTP dan ijazah. 
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3.2.6 Cek Status Pengajuan Cetak Ulang 

 

 

 

 

 

 

 Menu “Cek Status” digunakan untuk mengetahui proses penerbitan e-STR 

Cetak Ulang yang Anda ajukan. 

 Untuk mengecek status, diperlukan email dan PIN yang digunakan pada 

saat registrasi serta wajib mengisikan captcha yang muncul pada layar. 

 Maka sistem akan menampilkan informasi status berkas Anda. 

3.2.6.1 Validasi Data 

Jika pengajuan cetak ulang e-STR telah selesai dilakukan maka langkah 

selanjutnya adalah validasi data yang telah Anda lengkapi. Pada laman cek status 

Anda akan muncul tampilan sebagai berikut:  
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 Pengajuan cetak ulang dan legalisir e-STR akan divalidasi oleh admin.  

 Jika pengajuan cetak ulang Anda memerlukan perbaikan, akan muncul 

pemberitahuan pada halaman cek status dan email Anda. Berikut contoh 

tampilan pada halaman cek status: 

 Perbaikan data dapat dilakukan dengan cara klik kolom “Link 

Perbaikan”, Anda akan secara otomatis masuk ke dalam step 

pengajuan untuk memperbaiki data. Lakukan perbaikan data sesuai 

dengan pesan dari admin yang terdapat pada kolom berwarna kuning 

seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 | Petunjuk Teknis e-STR 

 

Catatan: Jika pengajuan cetak ulang Anda ditolak, maka Anda tidak akan bisa 

melakukan pengajuan dengan akun yang sama. Pastikan pengisian data dilakukan 

dengan benar. 

3.2.6.2 Pembayaran 

1. Jika pengajuan cetak ulang disetujui maka akan muncul kode billing pada 

laman cek status dan email Anda, seperti contoh berikut: 

2. Berdasarkan PP nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Kesehatan, selanjutnya 

dikenakan biaya cetak ulang STR sebesar Rp. 50.000,00 dan legalisir STR 

sebesar Rp. 15.000,00/lembar. 

3. Lakukan pembayaran kode billing PNBP sesuai dengan tata cara pembayaran 

pada halaman 25. 
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4. Apabila Anda sudah melakukan pembayaran kode billing, pada laman cek 

status akan muncul tampilan berikut: 

 

3.2.6.3 Approval dan Tanda Tangan Elektronik 

 Approval dan tanda tangan elektronik dilakukan oleh Ketua Divisi MTKI 

(Registrasi, Pembinaan Profesi, dan Uji Kompetensi). 

 

3.2.6.4 Cetak e-STR 

 Pengajuan cetak ulang e-STR yang telah ditandatangani secara elektronik 

oleh Ketua Divisi MTKI dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon. 

 Lakukan pencetakan sesuai dengan tata cara cetak e-STR pada halaman 29. 
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3.2.7 Pengajuan Cetak Legalisir 

 

Pengajuan cetak legalisir digunakan bagi tenaga kesehatan yang ingin 

mengajukan legalisir STR. Langkah-langkah pengajuan cetak legalisir: 

1. Log in menggunakan email dan PIN yang dimiliki. 

2. Masukkan 7 (tujuh) digit terakhir nomor STR Anda, lalu pilih Kirim dan 

mohon menunggu hingga data STR Anda keluar. 
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3. Setelah data STR Anda keluar, isi jumlah copy legalisir sesuai kebutuhan 

(maksimal 2 lembar), upload berkas STR lama dan KTP Anda serta isi 

nomor handphone, lalu pilih Submit. 
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4. Setelah klik Submit, maka pengajuan Anda otomatis telah tersimpan dan 

akan muncul tampilan seperti dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lakukan cek status untuk mengetahui proses penerbitan legalisir e-STR 

yang Anda ajukan. 

 

3.2.8 Cek Status Pengajuan Cetak Legalisir 
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 Menu “Cek Status” digunakan untuk mengetahui proses penerbitan 

Legalisir STR yang Anda ajukan. 

 Untuk mengecek status, diperlukan email dan PIN yang digunakan pada 

saat registrasi serta wajib mengisikan captcha yang muncul pada layar. 

 Maka sistem akan menampilkan informasi status berkas Anda. 

3.2.8.1 Validasi Data 

Jika pengajuan legalisir STR telah selesai dilakukan maka langkah selanjutnya 

adalah validasi data yang telah Anda lengkapi. Pada laman cek status Anda akan 

muncul tampilan sebagai berikut:  

 

 Pengajuan legalisir STR akan divalidasi oleh admin.  

 Jika pengajuan legalisir STR Anda memerlukan perbaikan, akan muncul 

pemberitahuan pada halaman cek status dan email Anda. Berikut contoh 

tampilan pada halaman cek status: 
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 Perbaikan data dapat dilakukan dengan cara klik kolom “Link Perbaikan”, 

Anda akan secara otomatis masuk ke dalam step pengajuan untuk 

memperbaiki data. Lakukan perbaikan data sesuai dengan pesan dari admin 

yang terdapat pada kolom berwarna kuning seperti gambar berikut: 
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3.2.8.2 Pembayaran 

1. Jika pengajuan legalisir disetujui maka akan muncul kode billing pada laman 

cek status dan email Anda, seperti contoh berikut: 

2. Berdasarkan PP nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Kesehatan, selanjutnya 

dikenakan biaya legalisir STR sebesar Rp. 15.000,00/lembar. 

3. Lakukan pembayaran kode billing PNBP sesuai dengan tata cara pembayaran 

pada halaman 25. 

4. Apabila Anda sudah melakukan pembayaran kode billing, pada laman cek 

status akan muncul tampilan berikut: 
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3.2.8.3 Approval dan Tanda Tangan Elektronik 

 Approval dan tanda tangan elektronik dilakukan oleh Ketua Divisi MTKI 

(Registrasi, Pembinaan Profesi, dan Uji Kompetensi). 

 

3.2.8.4 Cetak Legalisir STR 

 Pengajuan legalisir STR yang telah ditandatangani secara elektronik oleh 

Ketua Divisi MTKI dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon. 

 Lakukan pencetakan sesuai dengan tata cara cetak e-STR pada halaman 29. 
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4. CEK KEASLIAN DATA STR 

Untuk memastikan keaslian data dokumen e-STR, Anda dapat melakukan scan 

QR Code yang tertera dalam dokumen e-STR dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pastikan kamera ponsel Anda dapat digunakan untuk scan QR Code. 

b. Jika kamera ponsel Anda tidak dapat digunakan untuk scan QR Code, 

maka Anda dapat menggunakan beberapa aplikasi scan yang dapat 

diunduh melalui Play Store atau App store pada ponsel Anda, seperti QR 

& Barcode Scanner,  Bixby Vision, LINE, dll. 

c. Arahkan kamera ke QR code yang terdapat pada e-STR Anda. 

d. Klik link yang muncul pada layar ponsel Anda (https://ktki.kemkes.go.id) 
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e. Hasil pengecekan data: 

1) Hasil scan QR Code jika data STR valid dan aktif, maka akan 

muncul tanda ceklis hijau seperti tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Hasil scan QR Code jika data STR tidak aktif/ expired, maka akan 

muncul tanda seru orange seperti tampilan berikut: 
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3) Hasil scan QR Code jika data STR tidak ditemukan, maka akan 

muncul tanda silang merah seperti tampilan berikut: 
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5. PENUTUP 

Sebagai penutup dari juknis ini, dapat disampaikan ikhtisar langkah-langkah 

penerbitan e-STR dan penerbitan cetak ulang e-STR seperti alur dibawah ini: 

Alur Penerbitan e-STR 
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Alur Penerbitan Cetak Ulang e-STR 
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6. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

 Q: Bagaimana cara melakukan registrasi e-STR baru? 

A: Anda dapat melihat video tutorial pada web https://ktki.kemkes.go.id/. 

 

 Q: Kenapa saya tidak dapat mengakses aplikasi e-STR? 

A:  

a. Pastikan Anda mengakses aplikasi menggunakan Personal Computer 

(PC) bukan ponsel. 

b. Pastikan koneksi jaringan internet Anda dalam kondisi stabil. 

c. Gunakan aplikasi browser yang lain, seperti Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari. 

d. Hapus riwayat pencarian pada browser Anda dan coba akses kembali.  

 

 Q: Mengapa saya tidak bisa login ke aplikasi? 

A: Jika Anda belum memiliki PIN, pilih tombol “Belum Punya Punya PIN” 

terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN. 

Jika Anda sudah memiliki PIN pastikan email, PIN, dan Captcha yang 

Saudara masukkan benar.  

 

 Q: Mengapa saya tidak mendapatkan pemberitahuan PIN? 

A: 

a. Cek pesan masuk dan spam pada email Anda. 

b. Klik tombol “lupa PIN” untuk mengetahui PIN Anda. 
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 Q: Bagaimana jika saya lupa PIN? 

A: Klik tombol “lupa PIN” dan ikuti langkah selanjutnya. Data yang Anda 

masukkan harus benar maka PIN akan muncul pada laman tersebut dan 

akan dikirimkan ke email Anda.  

 

 Q: Kenapa data saya tidak ditemukan diverifikasi data Kemenristekdikti? 

A:  

a. Pastikan Institusi Pendidikan Anda terdata di PDDikti, silakan cek ke 

pddikti.kemdikbud.go.id 

b. Bagi lulusan diatas tahun 2013 Kemenristekdikti menjamin bahwa 

data Institusi Pendidikan yang terakreditasi tercantum dalam data 

PDDikti. 

c. Segera hubungi operator Institusi Pendidikan Anda guna 

memperbaiki/ melengkapi/ memperbarui data yang valid. 

 

 Q: Mengapa saya tidak dapat mengunggah/ menyimpan data? 

A: Pastikan dokumen yang Anda unggah sesuai dengan ketentuan (format 

dan ukuran maksimal). 

 

 Q: Bagaimana jika organisasi profesi saya belum melaksanakan uji 

kompetensi? 

A:  

a. Isikan informasi data ijazah Anda. 

b. Koordinasi dengan organisasi profesi untuk mengetahui kebijakan 

terkait dengan uji kompetensi. 



60 | Petunjuk Teknis e-STR 

 

 Q: Bagaimana saya memperoleh surat sumpah profesi dan surat penyataan 

patuh pada etika profesi? 

A:  Anda dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi masing-masing. 

 

 Q: Berapa lama waktu untuk validasi? 

A: SOP 7-14 hari kerja untuk data lengkap dan valid, tidak dihitung masa 

pengajuan data. 

 

 Q: Mengapa status pengajuan saya pada proses validasi berlangsung lama/ 

bermasalah? 

A: Untuk proses validasi dilakukan oleh tim validator dari Organisasi Profesi 

masing-masing. Harap menunggu dan jika Anda mendapat informasi 

mengenai terdapat kesalahan data harap segera lakukan perbaikan sesuai 

pesan dari validator yang terdapat di kolom berwana merah muda. Apabila 

sudah divalidasi, Anda akan mendapat kode billing untuk melakukan 

pembayaran PNBP. 

 

 Q: Mengapa status pengajuan STR saya ditunda? 

A: Pastikan data yang Anda masukkan benar/ pastikan kesalahan data yang 

disampaikan sudah diperbaiki sesuai saran validator. 

 

 Q: Mengapa data STR lama saya tidak ditemukan ketika registrasi ulang? 

A: Pastikan data yang Anda masukkan sama persis dengan berkas fisik STR 

lama seperti pada tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta 7 digit terakhir nomor 

STR lama. Perhatikan juga pada penulisan huruf kapital, tanda baca, dan 

spasi. 
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 Q: Mengapa saya tidak terkoneksi dengan CPD online? 

A: Pastikan Anda sudah melakukan CPD/ PKB secara online, pastikan 

Persetujuan Surat Rekomendasi sudah didapatkan. Untuk lebih jelasnya 

silahkan hubungi DPW Organisasi masing-masing dalam hal pengurusan 

CPD/ PKB online. 

 

 Q: Mengapa saya tidak bisa melakukan pembayaran? 

A: Pastikan Anda sudah memasukkan nomor kode billing MPN G2 yang 

sesuai. Petunjuk pembayaran dapat dilihat pada https://penerimaan-

negara.info/index.php. 

 

 Q: Bagaimana jika saya sudah melakukan pembayaran namun status tidak 

berubah? 

A: Pastikan pembayaran dilakukan di bank terdaftar, silahkan lakukan 

pengecekan ke bank. Jika saldo sudah terpotong silahkan menunggu transaksi 

sedang diproses, namun apabila beum terpotong silahkan melakukan 

pembayaran kembali. 

 

 Q: Bagaimana jika kode billing saya ganda? 

A: Lakukan pembayaran dengan salah satu kode billing terbaru yang aktif. 

Jika sudah melakukan pembayaran silahkan mengirimkan kode billing lainnya 

yang belum dilakukan pembayaran ke email helpdesk.ktki@kemkes.go.id 

untuk dilakukan penghapusan kode billing. 

 

 Q: Berapa lama waktu penerbitan e-STR saya? 

A: SOP penerbitan e-STR adalah 14 hari kerja setelah Anda melakukan 

pembayaran dengan kode billing. 
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 Q: Bagaimana cara saya mendapatkan legalisir STR? 

A: Sesuai dengan Permenkes Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi 

Tenaga Kesehatan pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan dalam hal legalisasi 

STR belum dapat dilakukan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 

legalisasi STR dapat dilakukan oleh sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan 

Indonesia dan dinas Kesehatan provinsi, pengajuan legalisir dapat diajukan ke 

Dinas Kesehatan Provinsi. 

 

 Q: Bagaimana jika saya ingin mengubah data STR saya dan ingin mencetak 

STR kembali? 

A: Siapkan dokumen pendukung terhadap perubahan data yang diinginkan 

(KTP, ijazah, dll). Login ke aplikasi STR online, pilih tombol cetak ulang 

STR, pilih perbaikan data dan ikuti petunjuk selanjutnya. 

 

 Q: Bagaimana jika STR saya hilang dan ingin mencetak kembali? 

A: Siapkan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Kehilangan dari 

Kepolisian, KTP, ijazah. Login ke aplikasi, pilih tombol cetak ulang STR, 

pilih STR hilang dan ikuti petunjuk selanjutnya. 

 

 Q: Bagaimana jika STR saya rusak dan ingin mencetak kembali? 

A: Siapkan dokumen pendukung seperti foto, KTP, ijazah lalu log in ke 

aplikasi, pilih tombol cetak ulang STR, pilih STR rusak dan ikuti petunjuk 

selanjutnya. 

 

 Q: Jika saya ingin mencetak ulang STR karena rusak/ hilang/ perubahan data 

apakah dikenakan biaya? 
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A: Berdasarkan PP 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP 

Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan yang berlaku semenjak 17 

Oktober 2019, untuk cetak ulang STR dikenakan biaya Rp. 50.000 per lembar 

dan untuk cetak salinan STR (legalisir) dikenakan biaya Rp. 15.000 per 

lembar.  

 

 Q: Bagaimana apabila saya memiliki pertanyaan dan kendala terkait 

pengajuan e-STR? 

A: Anda dapat menghubungi information center kami di hotline chatboot  

Telegram (@ASTRI_STR_bot) atau melihat troubleshoot website yang kami 

sediakan di laman web ktki.kemkes.go.id. 
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Uji Kompetensi Program Studi Tenaga Kesehatan 

Tenaga Kesehatan 

(Kelompok/ Jenis) 

Program 

Studi 
Mulai Uji Kompetensi 

  OP Panitia Nasional 

Psikologi Klinis 

Psikologi Klinis Belum Ukomnas 

Keperawatan  

Perawat 

D3 1 Agustus 2013  

D4 1 Januari 2015 24-26 November 2018 

Ners 1 Agustus 2013  

Kebidanan  

Bidan 

D3 1 Agustus 2013  

D4 1 Januari 2018 24-26 November 2018 

Profesi  24-26 November 2018 

Kefarmasian  

Apoteker Profesi 2013  

Tenaga Teknis 

Kefarmasian 

D3 Belum Ukomnas  

Kesehatan Masyarakat  

Epidemiolog Kesehatan Belum Ukomnas 

Promkes dan Ilmu 

Perilaku  

Belum Ukomnas 

Pembimbing Kesehatan 

Kerja 

Belum Ukomnas 

Kesehatan Lingkungan  

Sanitasi Lingkungan 
D3 24 Agustus 2019 24-26 November 2018 

D4 24 Agustus 2019 24-26 November 2018 

Entomolog Kesehatan    

Gizi  

Nutrisionis dan 

Dietisien 

D3 2018 24-26 November 2018 

D4 2019 24-26 November 2018 

Profesi 2020  

Keterapian Fisik  

Fisioterapis 

D3 November 2019 16-17 November 2020 

D4 November 2019 16-17 November 2020 

Profesi Mei 2018  

Okupasi Terapis D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

Terapis Wicara 
D3 November 2018 24-26 November 2018 

D4   

Akupunktur D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

D4   
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Keteknisian Medis  

Perekam Medis & 

Informasi Kesehatan 

D3 25 November 2018 24-26 November 2018 

Teknik Kardiovaskuler  Belum Ukomnas 

Teknisi Pelayanan 

Darah 

D3 Belum Ukomnas 

Refraksionis Optisien/ 

Optometris 

D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

Teknisi Gigi 
D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

D4 November 2018  

Penata Anestesi 
D3  16-17 November 2020 

D4 November 2018 16-17 November 2020 

Terapis Gigi dan Mulut 
D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

D4 November 2018 24-26 November 2018 

Audiologis    

Teknik Biomedika  

Radiografer 
D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

D4 November 2018  

Elektromedis D3 24 November 2018 24-26 November 2018 

Ahli Teknologi 

Laboratorium Medik 

D3 1 Januari 2018 24-26 November 2018 

 D4 1 Januari 2020 24-26 November 2018 

Fisikawan Medik  Belum Ukomnas 

Ortotik Prostetik D3 24 Oktober 2020  

D4 24 Oktober 2020  

Kesehatan Tradisional  

Ramuan Jamu D3 November 2018  
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Jumlah Tempat Praktik Tenaga Kesehatan Berdasarkan Regulasi 

No 
Jenis Tenaga 

Kesehatan 

Jumlah 

Tempat 

Praktik 

Regulasi 

1 Perawat 2 
UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan 

2 Bidan 2 
UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Kebidanan 

3 
Terapis Gigi dan 

Mulut 
2 

PMK Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Terapis Gigi dan Mulut 

4 Teknisi Gigi 2 

PMK Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi 

Gigi 

5 Ortotis Prostetis 2 

PMK Nomor 22 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan 

Praktik Ortotis Prostetis 

6 Radiografer 2 

PMK Nomor 81 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan 

Radiografer 

7 
Refraksionis 

Optisien 
2 

PMK Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan 

Refraksionis Optisien Dan Optometris 

8 

Ahli Teknologi 

Laboratorium 

Medik 

2 

PMK Nomor 42 Tahun 2015 tentang 

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli 

Teknologi Laboratorium Medik 

9 Ahli Gizi 2 

PMK Nomor 26 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan 

Praktik Tenaga Gizi 

10 Terapis Wicara 2 

PMK Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan 

Praktik Terapis Wicara 

11 
Akupuntur 

Terapis 
2 

PMK Nomor 34 Tahun 2018 Tentang 

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik 

Akupuntur Terapis 

12 Perekam Medis 2 

PMK Nomor 55 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam 

Medis 

13 Fisioterapis 2 

PMK Nomor 80 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan 

Praktik Fisioterapis 
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14 
Teknisi 

Kardiovaskuler 
2 

PMK Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Teknisi Kardiovaskuler 

15 

Tenaga 

Kesehatan 

Tradisional Jamu 

1 

PMK Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Tenaga 

Kesehatan Tradisional Jamu 

16 Okupasi Terapis 1 

PMK Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik 

Okupasi Terapis 

17 Sanitarian 1 

PMK Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga 

Sanitarian 

18 Penata Anestesi 1 

PMK Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Penata Anestesi 

19 Elektromedis 1 

PMK Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Elektromedis 

20 Psikolog Klinis 3 

PMK Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Psikolog Klinis 
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