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TATA CARA CETAK ELEKTRONIK STR (e-STR)

Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta telah dilakukan penandatanganan secara
elektronik oleh Ketua Divisi MTKI yang selanjutnya oleh Ketua Konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan. STR kemudian dapat dicetak secara mandiri oleh
pemohon ditempat masing-masing.
Langkah-langkah cetak e-STR:
1. Pastikan perangkat komputer/laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin
pencetak (printer) berwarna dan menggunakan kertas A4 80 gram.
2. Untuk mencetak e-STR, login dengan email dan PIN yang sudah dimiliki.
3. Kemudian pilih menu cek status.

4. Cetak e-STR dan legalisir STR hanya dapat dilakukan setelah Saudara masuk kedalam
langkah 5 : Cetak STR, kemudian klik “Cetak E-STR”

5. Setelah klik Cetak e-STR, maka akan muncul kolom pengisian One Time Password (OTP).
Kode OTP berupa 6 (enam) digit angka akan dikirimkan ke email Saudara yang berlaku
selama 5 menit.

6. Cek kode OTP yang dikirimkan ke email Saudara.

: xxxxxxxxxxxxx
: xxxxxxxxxxxxx

7. Masukan kode OTP yang didapatkan melalui email, didalam borang yang disediakan,
kemudian klik kirim.

8. Untuk menghindari kesalahan cetak e-STR maupun legalisir STR, pemohon terlebih dahulu
akan diarahkan untuk melakukan “Test Print”. Pastikan laptop/komputer sudah terkoneksi
dengan printer warna dan tersedia kertas A4 80 gram. Masing-masing dokumen hanya
dapat dicetak satu kali. Untuk melakukan Test Print klik ikon atau kotak Test Print.

9. Setelah klik Test Print, akan ada notifikasi peringatan cetak sebagai berikut, jika sudah
terhubung ke printer warna dan menyiapkan kertas A4 80 gram, kemudian klik YAKIN.

10. Untuk Test Print silahkan pilih printer warna yang digunakan pastikan cetak dokumen
dengan pilihan color atau warna dan ukuran kertas A4, kemudian klik “Print”

11. Setelah berhasil Test Print menggunakan printer warna, silahkan lanjutkan untuk mencetak
e-STR atau cetak legalisir STR.

12. Setelah masuk Cetak e-STR atau legalisir STR, pastikan kembali printer warna sudah
terkoneksi, mencetak dokumen dengan pilihan color atau warna, dan menggunakan kertas
HVS A4 80 gram kemudian klik Print.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

13. Lakukan hal yang sama untuk cetak dukumen legalisir 1 dan legalisir 2.
14. Setelah melakukan cetak dokumen e-STR maupun legalisir STR, maka tampilan ikon cetak
dokumen akan berubah menjadi lebih pudar. Tanda tersebut menunjukan, Saudara telah
mencetak e-STR dan legalisir STR yang hanya bisa dilakukan satu kali. Contohnya sebagai
berikut:

15. Berikut alur registrasi STR online dan penerbitan e-STR yang dilakukan oleh Tenaga
Kesehatan di tempat masing-masing.
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MEMASTIKAN VALIDITAS KEASLIAN STR MELALUI SCAN QR CODE

Setelah mencetak e-STR maupun legalisir STR didalam aplikasi registrasi STR online versi 2.0,
Tenaga Kesehatan maupun pihak terkait dapat memastikan keaslian dan validitas data STR
melalui scan QR Code yang ada di dalam STR dengan cara:
1. Akses atau download aplikasi QR & Barcode Scanner jika belum memiliki aplikasi tersebut,
lalu mengarahkan kamera handphone kearah QR Code yang terdapat pada STR dan klik
weblink yang muncul pada aplikasi kemudian Saudara akan diarahkan ke dalam weblink
ktki.kemkes.go.id.
2. Jika handphone memiliki aplikasi Bixby Vision maka dapat langsung menggunakan kamera
handphone yang diarahkan ke QR Code yang terdapat pada STR tanpa membuka aplikasi
lain.
3. Akses aplikasi LINE lalu pilih Add friend kemudian pilih QR Code dan arahkan kamera ke
QR Code yang terdapat pada STR, kemudian klik link yang muncul.
4. Berikut scan QR Code yang dilakukan pada e-STR maupun legalisir STR.

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

QR Code dan Tanda
Tangan Elektronik
Keterangan dokumen
telah ditandatangani
secara elektronik dan
diterbitkan oleh BSrE
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Hasil QR Code AKTIF : valid
dan sesuai dengan data
Tenaga Kesehatan

Hasil QR Code TIDAK AKTIF,
dikarenakan pemohon naik
level, alih profesi atau masa
berlaku sudah berakhir

Hasil QR Code TIDAK
DITEMUKAN

