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“Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan yang Profesional dan 

Berkualitas Dalam Melaksanakan 

Tridarma Perguruan Tinggi di 
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DOKUMEN YANG HARUS
DIPERSIAPKAN

1
•Manual 48 Protokol 

2
•Manual Check List 7 standar dan indikator e-protokol

3
•Manual Check list Daftar Pertanyaan Protokol

4
•Manual formulir Informed Consent WHO

5
•Slip pembayaran KEPK dalam JPG.  (dari keuangan)

6
•Lembar ACC proposal skripsi dari evaluator 1 dan 2 (online)



POINT 1-4 DAPAT DIDOWLOAD PADA : 

HTTP://SIM-EPK.KEPPKN.KEMKES.GO.ID/



PROSEDUR PENELITI
(MAHASISWA STIKMA)

Pengajuan uji etik secara online

Mengisi form pengajuan surat uji etik di bag. Tata usaha, membawa

1. Lembar ACC evaluator 2. Bukti bayar uji etik

Melakukan pembayaran uji etik pada bagian keuangan

Lembar ACC dari evaluator 1 dan 2 (online)

1. Seminar proposal penelitian

Revisi content proposal Bimbingan protokol penelitian



PROSEDUR

1. Buka web www.stikesmahardika.ac.id kemudian klik jendela
akademik pilih komisi etik penelitian

2. Setelah di klik Komisi Etik Penelitian akan muncul halaman
http://sim-epk.keppkn.kemkes.go.id/

3. Melakukan Pendaftaran Peneliti untuk mendapatkan
username dan password 

4. log in 

5. Halaman pengajuan

•Pengajuan kaji etik protocol penelitian: Klik tambah baru, 
Pilih KEPK STIKes Mahardika, pada KEPK tujuan, klik internal, 
upload surat pengantar, upload bukti bayar



Continue…

6. Halaman protokol

•Mengisi form protokol penelitian (manual 48 
protokol)

7. Self assessment (Checklist 7 standar)

•Klik simpan (dapat direview kembali atau jika proses 
belum selesai)

•Klik terkirim ke KEPK, untuk submit

8. Tim KEPK Mahardika melakukan uji etik

9. Peneliti dapat memantau proses etik melalui
halaman “hasil telaah”

•Jika telaah sudah selesai maka peneliti akan
mendapatkan notifikasi hasil uji etik yang telah
diberikan. Jika hasil uji etik “acempted” peneliti
dapat mendownlod surat laik etik dan
mencetaknya

10. Peneliti ke bagian kesekretariatan KEPK untuk
tandatangan dan cap surat laik etik



.1.  BUKA WEB WWW.STIKESMAHARDIKA.AC.ID

KLIK JENDELA AKADEMIK PILIH KOMISI ETIK PENELITIAN



2. Muncul

halaman…



3. PENDAFTARAN PENELITI

• Mengisi data

• Simpan baik-baik username dan password



4. LOG-IN

• Masukkan username & password, pilih peneliti



5. PENGAJUAN

• Pengajuan kaji etik protocol penelitian: Klik tambah baru, Pilih KEPK STIKes
Mahardika, pada KEPK tujuan, klik internal, upload surat pengantar, upload
bukti bayar

• Jika sudah, klik SIMPAN, anda dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya



6. PROTOKOL

• Klik protokol anda

• Mengisi form protokol penelitian (manual 48 protokol) dengan teliti

• Jika sudah, klik SIMPAN pada bagian bawah, lanjut self assesment



7. SELF ASSESSMENT 
(CHECKLIST 7 STANDAR)

• Pilih nomor protokol

• Minimal ada 1 item pada setiap standar

• Setiap standar WAJIB DIISI, klik SELANJUTNYA untuk melanjutkan standar
berikutnya

• Klik simpan (dapat direview kembali atau jika proses belum selesai)

• Klik terkirim ke KEPK (jika sudah yaikin lengkap dan benar)



• 8. Tim KEPK Mahardika melakukan uji etik

• 9. Peneliti dapat memantau proses etik melalui halaman “hasil

telaah”

• Jika telaah sudah selesai maka peneliti akan mendapatkan

notifikasi hasil uji etik yang telah diberikan. Jika hasil uji etik

“acempted” peneliti dapat mendownlod surat laik etik dan

mencetaknya

• 10. Peneliti ke bagian kesekretariatan KEPK untuk tandatangan dan

cap surat laik etik



Jenis putusan

Exempted 

expedited

Fullboard

Tidak bisa 
ditelaah

Exempted: protokol penelitian dibebaskan dari telaah etik dan mendapatkan surat keterangan

bebas telaah etik. Dalam kategori ini adalah penelitian tanpa risiko atau risiko minimal tanpa

melibatkan subyek yang rentan.

Expedited: proses telaah etik dipercepat dan akan ditelaah oleh minimal 3 penelaah (termasuk 1 lay 

person bila subyek adalah manusia). Dalam kategori ini adalah penelitian dengan risiko sedang

dengan atau tanpa melibatkan subyek yang rentan.

Full board: telaah etik dilakukan dalam rapat pleno dengan mengundang tim peneliti dan seluruh

anggota KEP. Kategori ini diperuntukkan penelitian yang memiliki risiko tinggi dan/atau melibatkan

individu kelompok rentan sebagai subyek penelitian. Rapat pleno atau full board wajib dihadiri oleh

tim peneliti dan minimal 5 anggota KEP.


