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No  : 246/AINEC.Ka.Sr/VII/2019             Jakarta, 18 Juli 2019 

Lampiran : - 

Hal  : Pembahasan tentang Penerbitan Ijazah Profesi Ners 

 

 

Kepada Yth, 

Bapak Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi-RI 

Di – Jakarta 

 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, 

Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, 

maka kami dari Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) yang saat ini beranggotakan 

320 Perguruan Tinggi Keperawatan di seluruh Indonesia meliputi jenjang Sarjana, Profesi, 

Magister, Spesialis dan Doktor menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa : 

 

Adanya kebingungan perguruan tinggi dalam penerbitan Sertifikat Profesi Ners; 

 
Pasal 14 (Permenrsitekdikti no.59 tahun 2018) Masalah dalam Implementasi 

(1) Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi 

bersama:  

a. Kementerian; b. kementerian lain; c. LPNK; 

d. organisasi profesi yang bertanggung jawab 

atas mutu layanan profesi; dan/atau, e. badan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Belum ditetapkan dengan kementerian/lembaga mana 

yang akan bersama-sama menerbitkan Sertifikat 

Profesi 

(2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk 

melakukan praktik profesi yang diperoleh 

lulusan pendidikan profesi dalam suatu 

Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji 

kompetensi.  

 

Saat ini realisasi uji kompetensi dilaksanakan setelah 

mahasiswa dinyatatakan lulus pendidikan profesi ners 

dan telah menerima ijazah profesi ners. Sementara 

jika diterbitkan sertifikat profesi mahasiswa harus 

dinyatakan lulus uji kompetensi nasional terlebih 

dahulu sebagaimana di atur dalam permenristekdikti 

no.59 tahun 2018 ini. 

(3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat:  

a. nomor Sertifikat Profesi;  

 

b. logo perguruan tinggi, kementerian lain, 

LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 

bertanggung jawab atas mutu layanan 

profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. nama perguruan tinggi, kementerian lain, 

LPNK, organisasi profesi yang bertanggung 

jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau 

badan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

d. nama program studi;  

e. izin program studi;  

f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;  

g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat 

Profesi;  

h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji 

kompetensi;  

i. Gelar profesi beserta singkatannya;  

j. jenis pendidikan profesi;  

k. program pendidikan profesi atau spesialis; 

dan  

l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat 

Profesi dimuat pada halaman belakang 

Sertifikat Profesi.  

 

 

 

a. Belum disepakati model penomoran sertfikat 

profesi ners secara nasional 

b. Penggunaan logo perguruan tinggi dan 

kementerian/lembaga lain belum disepakati 

 

 

 

c. Kementerian/LNPK/Organisasi profesi belum di 

sepakati 

 

 

 

d. – 

e. – 

f. – 

g. – 

 

h. Tanggal kelulusan uji kompetensi belum dapat 

dicantumkan dalam sertifikat profesi ners, 

dikarenakan uji kompetensi nasional dilaksanakan 

setelah lulus profesi ners 

 

i. Area kompetensi lulusan yang dicantumkan 

dalam sertifikat profesi belum disepakati secara 

nasional baik oleh AIPNI, PPNI dan Kementerian 

terkait 
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