PROSEDUR PENGAJUAN ETIK
Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)-STIKes Majapahit
Berikut ini adalah alur baku permohonan Ethical Clearance di KEPK-STIKes Majapahit:

Pengajuan berkas ethical clearence
•
•
•

Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan / pembimbing
Protokol penelitian dan lampirannya
Bukti pembayaran

Cek kelengkapan berkas oleh kesekretariatan dan pengajuan kepada
ketua KEPK untuk pembentukan reviewer sesuai penelitian

Distribusi proposal kepada 2 reviewer dalam proses review ± 3-5 hari

Layak etik tanpa
rekomendasi

Layak etik dengan
rekomendasi

Sidang Etik

Proses Revisi Oleh Peneliti dengan menyertakan berita
acara revisi etik : ± 3 hari

Validasi hasil Revisi oleh Reviewer

Penerbitan Surat Keterangan Lolos Etik

Gambar 1. Diagram Prosedur Pengajuan Etik
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Keterangan diagram alur pengajuan kelaikan etik dan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk
pengajuan adalah sebagai berikut:
1. Untuk melakukan pengajuan uji kelaikan etik (ethical approval), maka proposal harus
memiliki legalitas terlebih dahulu.
Peneliti mengajukan surat permohonan etik ke Ketua KEPK STIKes Majapahit. Untuk
mahasiswa, maka penelitian harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Sedangkan
untuk

penelitian

dosen,

maka

proposal

penelitian

harus

disetujui

oleh

pembimbing/pimpinan/ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
2. Melakukan pembayaran ke bagian sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan STIKes
Majapahit atau transfer melalui rekening komisi etik penelitian kesehatan STIKes
Majapahit BNI Ac. 7547540080
Biaya pengajuan kelaikan etik :
Mahasiswa DIII / S1 Internal

Rp. 100.000

Mahasiswa DIII / S1 Eksternal

Rp. 150.000

Dosen Dalam (S1, S2, S3)

Rp. 150.000

Dosen Luar/Peneliti S2

Rp. 300.000

Dosen Luar/Peneliti S3

Rp. 400.000

3. Peneliti mengajukan permohonan uji kelaikan etik dengan membawa persyaratan sebagai
berikut:
a. Formulir pengajuan uji kelaikan etik ke ketua KEPK STIKes Majapahit (formulir dapat
diambil di Ruang KEPK)
b. Lembar persetujuan dosen pembimbing untuk mahasiswa dan pimpinan atau ketua
LPPM untuk dosen
c. Protokol penelitian rangkap 2 (sesuai format protokol penelitian)
d. Curiculum Vitae peneliti
e. Lembar penjelasan penelitian
f. Informed concent
g. Surat Pernyataan Ketua Peneliti
h. Kuisioner/pedoman wawancara/lembar observasi/check list
i.

Bukti pembayaran
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4. Sekretariat mengecek kelengkapan berkas
5. Sekretariat akan meneruskan surat pengajuan ke Ketua Komisi Etik, kemudian akan
dibentuk tim reviewer disesuaikan dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Setelah
penetapan reviewer, tim reviewer akan mengkaji protokol penelitian yang diajukan oleh
peneliti. Proses ini berlangsung ± 3 hari. Jika pada kondisi khusus pada protokol yang
memerlukan pengkajian lebih lanjut (konsul ke pakar lain) maka waktu disesuaikan dengan
protab yang ada.
6. Hasil dari kajian tim reviewer akan disampaikan dengan segera setelah proses review,
dengan kriteria :
a. Apabila proposal telah mendapatkan penilaian layak (approved) tanpa rekomendasi,
maka peneliti akan langsung mendapatkan surat lolos kelaikan etik. Tahapan ini
membutuhkan waktu maksimal 5 hari sejak proses pengajuan etik.
b. Sedangkan apabila hasil penilaian adalah layak (approved) dengan rekomendasi, maka
peneliti harus memperbaiki proposal terlebih dahulu dengan membuat berita acara
revisi etik (sesuai format). Proses revisi oleh peneliti dilakukan ± 3 hari. selanjutnya
hasil revisi akan divalidasi oleh reviewer kembali, kemudian surat keterangan lolos
kelaikan etik baru dapat diterbitkan.
c. Jika proposal mendapatkan hasil penilaian yang memerlukan pelaksanaan sidang etik,
maka peneliti harus mempresentasikan proposal penelitiannya maksimal 1 minggu
setelah pengumuman hasil penilaian reviewer. Proposal yang telah dipresentasikan
dilakukan revisi oleh peneliti ± 3 hari. selanjutnya hasil revisi akan divalidasi oleh
reviewer kembali, kemudian surat keterangan lolos kelaikan etik baru dapat
diterbitkan.
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