SURAT EDARAN
Nomor: 741/E/PPIBI/V/2019

TENTANG
REVISI PENGAMBILAN SUMPAH & JANJI BIDAN
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab VI
Pasal 44 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa persyaratan penerbitan STR harus
memiliki surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah dan Janji Bidan dan sesuai
Anggaran Dasar Ikatan Bidan Indonesia 2018-2023 bahwa:
1. Para lulusan pendidikan kebidanan diberikan Ijazah Bidan sebagai tanda lulus
dan diwajibkan mengucapkan Sumpah dan Janji Bidan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,
2. Pengucapan sumpah dan janji bidan dilakukan pada waktu wisuda/setelah
wisuda dibimbing oleh Ketua Organisasi Profesi atau Wali Profesi yang ada di
Institusi Pendidikan yang bersangkutan,
3. Wali Profesi adalah Anggota IBI (Seorang Bidan) yang ada di Institusi
tersebut (Pimpinan Institusi Pendidikan antara lain Direktur, Kajur, Kaprodi
atau Dosen),
4. Sumpah/Janji Bidan dapat dilakukan pada hari wisuda, atau setelah wisuda
(dilakukan secara terpisah). Naskah Sumpah dan Janji Bidan ditanda tangani
oleh yang membacakan naskah sumpah, Wisudawati dan Rohaniawan
sebagai saksi.
Sebagai acuan pada pelaksanaan pengambilan sumpah/janji bidan, dengan ini kami
edarkan Naskah Pengambilan Sumpah/Janji Bidan seperti lampiran Edaran ini.
Demikian surat edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Dikeluarkan di
: Jakarta
Pada tangal
: 24 Mei 2019
PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
Ketua Umum

Dr. Ade Jubaedah, S.SiT, MM, MKM
Sekretaris Jendral

Edaran Ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Pengurus Daerah, Pengurus Cabang IBI seluruh Indonesia
2. Pimpinan Institusi Pendidikan Bidan seluruh Indonesia

Lampiran 1
Edaran Nomor: 741/E/PPIBI/V/2019

NASKAH PELANTIKAN

Pada hari ini

: _________________________________________________

Tanggal

: _________________________________________________

dengan mengambil tempat di _________ ____< Tempat Pelantikan > ___________

dengan ini saya, sebagai Ketua PD IBI Provinsi ________________________ / Wali
Bidan di Akademi Kebidanan/Poltekkes/STIKES/Universitas __< Nama Institusi >__,
resmi melantik saudara – saudara, sebagai Ahli Madya Kebidanan
dinyatakan

lulus

melalui

pendidikan

di

Akademi

yang telah

Kebidanan/Poltekkes/

STIKES/Universitas __________<Nama Institusi >_______ Tahun _______________

Harapan kami Saudara – saudara dapat mengabdikan diri secara professional,
sebagaimana sumpah atau janji yang akan Saudara – Saudara ucapkan.

Semoga ALLAH SWT / Tuhan YME selalu melimpahkan rahmat dan karunia - Nya,
Kepada kita semua, Amien.

(KATA PENGANTAR)
PENGAMBILAN SUMPAH & JANJI BIDAN

Sebelum acara pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan, saya ingin bertanya
kepada Saudara – Saudara, “Apakah Saudara-Saudara bersedia mengucapkan
sumpah atau janji, sesuai dengan agama atau kepercayaan Saudara?”

(dijawab serentak oleh wisudawan – bersedia)

“Saya ingatkan, bahwa mengucapkan sumpah atau janji, mempunyai makna yang
dalam, selain disaksikan oleh yang hadir ditempat ini, yang tak kalah pentingnya,
adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kelak Saudara - Saudara akan
diminta pertanggung jawabannya.

NASKAH
PENGAMBILAN SUMPAH & JANJI BIDAN
Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
rahmat dan karunia-Nya, pada:
Hari ini
Tanggal
Bulan
Tahun

: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________
: _________________________________

Saya Sabagai Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi ________________ / Wali Bidan di
Akademi Kebidanan/Poltekkes/STIKES/Universitas _____< Nama Institusi >_____,
Dengan ucapan “Bismillaahirrohmanirrokhim” / Puji Syukur Kepada Tuhan YME akan
memandu saudara – saudara untuk mengucapkan sumpah & janji Bidan.
Sebelumnya saya bertanya : bersediakah saudara – saudara mengucapkan sumpah &
janji Bidan? ________________________ (dijawab: bersedia)
“Menurut Agama apa? “ ______________ (dijawab sesuai agama masing – masing)
Perlu saya ingatkan “bahwa sumpah & janji Bidan yang saudara – saudara ucapkan,
mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, Bangsa dan
Negara Republik Indonesia serta terhadap almamater saudara Akademi
Kebidanan/Poltekkes/STIKES/Universitas _____< Nama Institusi >_____,
Selain itu perlu saudara – saudara ketahui : “bahwa sumpah & janji Bidan yang
saudara – saudara ucapkan, disamping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan dan
para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa baik lahir maupun batin, karena tuhan Maha mengetahui.
Selanjutnya Tirukan Kata – Kata Saya :
Untuk yang beragama Islam : “ Demi ALLAH, saya bersumpah”
Untuk yang beragama Kristen / Protestan : “Demi Tuhan saya berjanji”
Untuk yang beragama katholik : “ Demi TUHAN saya Berjanji”
Untuk yang beragama Hindu : “Demi Sang Hyang Widhi saya janji”
Untuk yang beragama Budha : “Demi yang Tiratana saya berjanji”
Untuk seluruhnya ikuti saya :
“Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya:”
1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi
bidan.
2. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan, tanpa
membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa.
3. Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan.

4.
5.

6.
7.

Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual pasien yang
saya layani.
Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia, yang
berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan
kesaksian.
Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan
teman sejawat.
Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terusmenerus mengembangkan diri untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan
mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa memberi kekuatan kepada saya.

