
 

 

Upacara Sumpah Profesi Kebidanan 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

 

 

1. Penyelenggara 

Protokoler atau panitia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh rektor. Penyelenggaraan 

sumpah profesi kebidanan menyesuaikan dengan pedoman sumpah bidan Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI) tahun 2015. 

 

2. Undangan, terdiri atas: 

a. BPH / PWM 

b. Rektor/Ketua/Direktur PTM 

c. Dekan Fakultas 

d. Kaprodi Profesi Kebidanan 

e. Ketua IBI Kabupaten / Kota 

f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota 

g. Ketua Alumni Bidan 

h. Para dosen 

i. Tamu undangan 

j. Perwakilan Rumah Sakit / Puskesmas 

k. Para Orang tua peserta 

l. Wartawan 

 

3. Pakaian 

a. BPH/PWM/Pimpinan PTM : Pria-PSL2, Wanita – busana muslimah 

b. IBI/Dinkes  : Pria-PSL2, Wanita – busana muslimah/nasional 

c. Tamu Undangan  : menyesuaikan 

d. Peserta  : busana muslimah/nasional 

 

4. Perlengkapan  

a. Lambang Negara 

b. Foto Presiden dan Wakil Presiden 

c. Bendera Merah Putih; bendera Persyarikatan, bendera PTM, bendera Fakultas 

d. Backdrop/dekorasi 

e. Podium untuk sambutan 

f. Meja untuk penandatanganan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah 

g. Palu sidang dan tatakan palu 

h. Pena beserta tempatnya 

i. Rohaniwan dan kitab suci 

j. Surat sumpah 

k. Surat Keputusan Kelulusan/Pelantikan yang memuat daftar nama bidan 

l. Surat pernyataan telah mengucap Sumpah Bidan yang telah dibubuhkan di atas 

materai pada masing-masing nama peserta. 



 

 

m. Lencana / PIN Ikatan Bidan Indonesia 

n. Buku Kode Etik 

 

5. Unsur Personel Sidang 

Personal dalam sumpah bidan: 

a. Peserta sidang adalah peserta sumpah bidan 

1). Mahasiswa kebidanan vokasi yang telah dinyatakan lulus dari Institusi 

Perguruan Tinggi Kebidanan Vokasi Muhammadiyah. 

2). Mahasiswa Profesi bidan yang telah dinyatakan lulus dari Institusi Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah 

 

b. Dewan Sidang  

Dewan Sidang terdiri dari dan dengan peranan , sebagai berikut : 

1) PWM/BPH : Memberikan sambutan, representasi pimpinan persyarikatan 

2) Rektor/Ketua: Yang mewisuda, memberikan sambutan, representasi pimpinan 

PTM 

3) Dekan Fakultas : Memberi sertifikat kompetensi, Menyerahkan daftar nama 

bidan kepada IBI dan Dinas Kesehatan 

4) Ketua Program Studi : Membacakan SK Lulusan, menjadi saksi tanda tangan di 

surat sumpah 

5) IBI : Menjadi pimpinan sidang yang melaksanakan pengangkatan sumpah 

bidan, menyerahkan surat sumpah, memberikan sambutan, representasi 

organisasi profesi 

6) Dinas Kesehatan : menerima daftar nama bidan, memberikan sambutan, 

representasi pemerintah 

 

6. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yang dilakukan pada Sumpah Bidan bagi peserta (calon bidan) 

adalah: 

1. Apabila bersamaan dengan wisuda, sidang pengambilan Sumpah Bidan akan 

dilaksanakan setelah pelantikan lulusan dan penyerahan ijazah oleh Pimpinan 

Perguruan Tinggi 

2. Apabila tidak dengan wisuda, sidang pengambilan Sumpah Bidan dilaksanakan 

oleh Pimpinan sidang yang melaksanakan Sumpah bidan adalah IBI Provinsi atau 

yang mendapat mandat dari IBI Provinsi yaitu IBI Kabupaten /Kota. 

 

Berikut adalah mekanisme Sidang Sumpah Bidan  yang dilaksanakan: 

1. BERSAMAAN DENGAN WISUDA 

a. Pembukaan 

1) Pembukaan acara oleh MC 

2) Peserta (calon bidan) memasuki ruang sidang,  

3) Dewan sidang memasuki ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri  

4) Menyaynyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Hymne universitas  

5) Pembacaan ayat suci Al Qur’an 



 

 

6) Sambutan : 

(a) IBI setempat 

(b) Dinas Kesehatan setempat 

(c) Pimpinan PTM 

(d) BPH/PWM setempat 

7) Wisuda : pelantikan lulusan oleh PTM 

 

b. Sidang Pengambilan Sumpah Perawat 

1) Penyerahan sidang dari MC ke pimpinan sidang 

2) Pimpinan sidang (IBI) membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah 

Perawat 

“Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Bidan bagi peserta (Lulusan 

Kebidanan Vokasi/profesi bidan) Fakultas/Program Studi/ dan lain-lain 

(disesuaikan) Institusi Perguruan Tinggi …. (sebutkan namanya) 

…dibuka…ketuk palu 3x 

“Saudara Ketua Program Studi dipersilahkan membaca laporan dan Surat 

Keputusan Kelulusan Pimpinan Perguruan Tinggi” 

3) Laporan Ketua Program Studi Kebidanan dan pembacaan Surat Keputusan 

Kelulusan tentang nama-nama peserta sumpah bidan yang lulus dan akan 

disumpah 

4) Pengambilan Sumpah Perawat  

“Peserta yang akan diambil sumpah dimohon untuk berdiri” 

“Para rohaniwan dipersilahkan menempatkan diri” 

5) Pimpinan sidang (IBI) memimpin Sidang Pengambilan Sumpah Bidan, 

dengan memandu jalannya Pengucapan Lafal Sumpah Bidan 

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 

 

Pembacaan Naskah/Lafal Sumpah Bidan 

Untuk seluruhnya ikuti saya : “Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya:” 

 1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan 

profesi kebidanan.  

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. Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual klien 

yang saya layani.  

5. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia, 

yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan 

untuk keperluan kesaksian.  

6. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan 

dengan temansejawat. 

 7. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dengan 

terusmenerus mengembangkan ilmu kebidanan.  

 

Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan 

mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya 

 

6) Penandatanganan Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah. 

(1) Perwakilan bidan maju ke depan meja penandatanganan  untuk 

menandatangani surat pernyataan telah mengucapkan sumpah 

dihadapan Pimpinan Sidang dan saksi. 

(2) Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah ditandatangani oleh 

pimpinan sidang dan para saksi (pimpinan PTM dan Pimpinan Fakultas 

/ Ketua Prodi dan sebutan lain yang setara) 

 

7) Penyerahan ijazah, Sertiifikat Kompetensi dan Surat Pernyataan 

Bidan baru diundang satu persatu, untuk menerima ijazah, sertifikat 

kompetensi dan surta pernyataan, dengan urutan sebagai berikut : 

(1) Ijazah oleh pimpinan PTM (Rektor/Direktur/sebutan lain yang setara. 



 

 

(2) Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Profesi diserahkan oleh Pimpinan 

Fakultas/Ketua Prodi, yakni Dekan / Ketua Stikes / Ketua Prodi 

Kebidanan / sebutan lain yang setara 

(3) Surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah Bidan, buku kode etik 

dan pin IBI oleh pimpinan sidang 

8) Penyerahan bidan baru oleh Dekan FAkultas kepada IBI dan Dinas 

Kesehatan setempat 

9) Pimpinan sidang menutup sidang pengambilan Sumpah Bidan (Ketuk palu 

3x) 

“ Sidang terbuka Pengambilan Sumpah Bidan bagi peserta (Kebidanan 

vokasi/ profesi) ditutup …ketuk palu 3x 

c. Penutupan 

1) Acara kembali ke MC 

2) Sambutan Perwakilan Perawat yang baru 

3) Pembacaan do’a 

4) Penutupan acara 

 

2. Upacara Sumpah Profesi Bidan Tidak Bersamaan Wisuda 

a. Pembukaan 

1) Pembukaan acara oleh MC 

2) Peserta (calon bidan) memasuki ruang sidang 

3) Dewan sidang memasuki ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri  

4) Menyaynyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Hymne PTM  

5) Pembacaan ayat suci Al Qur’an 

b. Sidang Pengambilan Sumpah Pemuda 

1) Penyerahan sidang dari MC ke pimpinan sidang 

2) Pimpinan sidang (IBI) membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah 

Bidan 

“Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Bidan bagi peserta (Lulusan 

Kebidanan Vokasi/profesi bidan) Fakultas/Program Studi/ dan lain-lain 

(disesuaikan) Institusi Perguruan Tinggi …. (sebutkan namanya) 

…dibuka…ketuk palu 3x 

“Saudara Ketua Program Studi dipersilahkan membaca laporan dan Surat 

Keputusan Kelulusan Pimpinan Perguruan Tinggi” 

3) Laporan Ketua Program Studi Kebidanan dan pembacaan Surat Keputusan 

Kelulusan tentang nama-nama peserta sumpah bidan yang lulus dan akan 

disumpah 

4) Pengambilan Sumpah Perawat  

“Peserta yang akan diambil sumpah dimohon untuk berdiri” 

“Para rohaniwan dipersilahkan menempatkan diri” 

5) Pimpinan sidang (IBI) memimpin Sidang Pengambilan Sumpah Bidan, 

dengan memandu jalannya Pengucapan Lafal Sumpah Bidan 

 

 



 

 

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 

Pembacaan Naskah/Lafal Sumpah Bidan 

Untuk seluruhnya ikuti saya : “Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya:” 

1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan 

profesi kebidanan.  

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. Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual klien 

yang saya layani.  

5. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia, 

yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan 

untuk keperluan kesaksian.  

6. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan 

dengan temansejawat. 

7. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dengan 

terusmenerus mengembangkan ilmu kebidanan.  



 

 

 

Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan 

mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya 

 

6) Penandatanganan Surat Pernyataan Telah Mengucapkan Sumpah. 

(1) Perwakilan bidan maju ke depan meja penandatanganan  untuk 

menandatangani surat pernyataan telah mengucapkan sumpah 

dihadapan Pimpinan Sidang dan saksi. 

(2) Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah ditandatangani oleh 

pimpinan sidang dan para saksi (pimpinan PTM dan Pimpinan Fakultas 

/ Ketua Prodi dan sebutan lain yang setara) 

 

7) Penyerahan ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Surat Pernyataan 

Bidan baru diundang satu persatu, untuk menerima ijazah, sertifikat 

kompetensi dan surta pernyataan, dengan urutan sebagai berikut : 

(1) Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Profesi diserahkan oleh Pimpinan 

Fakultas/Ketua Prodi, yakni Dekan / Ketua Stikes / Ketua Prodi 

Kebidanan / sebutan lain yang setara 

(2) Surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah Bidan, buku kode etik 

dan pin IBI oleh pimpinan sidang 

8) Penyerahan bidan baru oleh Dekan Fakultas kepada IBI dan Dinas 

Kesehatan setempat 

9) Pimpinan sidang menutup sidang pengambilan Sumpah Bidan (Ketuk palu 

3x) 

“ Sidang terbuka Pengambilan Sumpah Bidan bagi peserta (Kebidanan 

vokasi/ profesi) ditutup …ketuk palu 3x 

d. Penutupan 

1) Acara kembali ke MC 

2) Sambutan-sambutan : 

(a) Perwakilan Perawat yang baru 

(b) IBI 

(c) Dinas Kesehatan 

(d) Pimpinan Fakultas/Pimpinan PTM 

(e) BPH/PWM 

3) Pembacaan do’a 

4) Penutupan acara 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Tata Tempat Sumpah Bidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

 

NASKAH/LAFAL SUMPAH BIDAN 

 

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya: 

1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi kebidanan.  

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. Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual klien yang saya layani.  

5. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia, yang 

berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan 

kesaksian.  

6. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan 

temansejawat. 

7. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi, dengan terusmenerus 

mengembangkan ilmu kebidanan. 

 


