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DEFINISI

• Ethical Clearance (EC) atau kelayakan etik adalah keterangan tertulis
yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan
makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak
dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. 

• Persetujuan dari Komisi Ethical Clearance dalam suatu penelitian
sangat diperlukan dalam publikasi jurnal ilmiah nasional ataupun
international.



Jenis penelitian apa?

� Penelitian yang membutuhkan Ethical Clearance (EC) pada
dasarnya adalah seluruh penelitian/riset yang menggunakan
makhluk hidup sebagai subyek penelitian, baik penelitian yang 
melakukan pengambilan spesimen ataupun yang tidak melakukan
pengambilan spesimen. 

� Penelitian/riset yang dimaksud adalah penelitian biomedik yang 
mencakup riset pada farmasetik, alat biologik serta penelitian
epidemiologik, sosial dan psikososial.



Penekanan etika penelitian

• Penelitian mengembangkan pengetahuan utk peningkatan
/pemahaman kesehatan

• Orang/hewan dapat digunakan (eksploitasi) 

• yang berpartisipasi hrs aman dari dampak negatif yang dtimbulkan

• EC, utk meminimalisir kemungkinan eksploitasi yg tdk
bertanggungjawab



Jenis penelitian apa?

• Semua penelitian yang melibatkan manusia harus melalui proses klirens etik. Kecuali
penelitian dengan menggunakan data sekunder atau me-review informasi atau data 
yang merupakan materi yang telah tersedia di ranah publik seperti:

•  Surat kabar, website, majalah, laporan publik, pernyataan publik, film, program 
televisi, pertunjukan di depan publik, pameran di publik, pidato publik. 

•  Karya yang telah dipublikasi, sistematik review, review literatur, dll.

•  Materi-materi lama yang disimpan dan boleh digunakan untuk umum. 

•  Studi yang menggunakan metode tambahan, yang berhubungan langsung dengan
manusia seperti wawancara, FGD dll, meskipun metode utamanya menggunakan
review materi yang ada di publik, tetap memerlukan proses klirens etik. 

•  Studi yang menggunakan review dari materi-materi yang bersifat konfidensial
(medical records, catatan kesehatan rumah sakit/klinik kesehatan) harus melalui proses 
klirens etik.  Studi yang melibatkan review statistik dari suatu lembaga (karyawan, 
klien, pasien, catatan pelayanan, dll.) harus melalui klirens etik.



Pengajuan

Status apakah suatu penelitian memerlukan atau dikecualikan dari proses 
klirens etik diputuskan oleh Komisi Klirens Etik, bukan oleh peneliti atau
lembaga lainnya. 

• Pengelompokkan penelitian Semua usulan penelitian harus melalui Komisi
Klirens Etik, dengan menggunakan kriteria standar yang telah ditentukan.  

• Penelitian dikategorikan sebagai: 

 Hijau : Tidak ada resiko (menggunakan data sekunder,  data publik) 

 Kuning : Minimal atau resiko rendah

 Merah : Resiko tinggi

Proses Klirens Etik hanya dilakukan terhadap usulan penelitian dengan
kategori Kuning dan Merah. Setiap usulan penelitian yang diklasifikasikan
sebagai Merah harus di review oleh komisi lengkap



Studi yang termasuk dalam klasifikasi Merah

antara lain adalah studi yang melibatkan:  

a) Anak-anak (tergantung karakteristik pertanyaan penelitian), remaja
(dibawah 18 tahun), 

b) Wanita hamil, 

c) Wanita yang tinggal dalam hubungan tidak setara, 

d) Orang dengan latar belakang kondisi sosial-ekonomi yang sangat miskin, 

e) Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS, 

f) Pengguna narkoba,

g) Orang yang melakukan kejahatan, termasuk narapidana, 

h) Individu dengan keterbelakangan mental, 

i) Penelitian dengan topik yang dianggap sensitif (misalnya: SARA).



Proses Klirens Etik terdiri dari:

1. Validitas ilmiah

• a) Keterkaitan antara topik, tujuan, dan pertanyaan penelitian yang utama. 

• b) Pemilihan sampel yang memadai untuk kedua pendekatan penelitian, kualitatif
dan kuantitatif.

• c) Penyeleksian setiap aspek dari pengumpulan data. 

• d) Penyerahan instrumen penelitian: kuesioner/pedoman pertanyaan, jadwal
penelitian, formulir observasi, dll. 

• e) Metode penelitian harus sesuai dengan pertanyaan penelitian.  

2. Manajemen data 

• a) Manajemen data harus dijelaskan secara rinci (penyimpanan dan
pemusnahan). 

• b) Menjaga kerahasiaan dan privasi. 



Penelitian dengan resiko minimal atau resiko tinggi

Semua penelitian dengan resiko minimal atau resiko

tinggi harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

• Bagaimana menjaga kerahasiaan dan privasi dari informasi/subyek
penelitian? 

• Bagaimana kebutuhan psiko-sosial subyek penelitian diperhatikan? 

• Bagaimana pola rujukan/mekanisme yang digunakan?

• Apakah diperlukan dana (biaya rujukan, konsultasi dll)? 

• Apa yang akan dilakukan untuk meminimalkan potensi resiko?
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