
ALUR PROSES KAJI ETIK - KEPK FKM UNAIR 

 

Pada hari ke 16 - 21 peneliti dapat 
melihat hasil akhir telaah fullboard

Pada hari ke 13 - 18 peneliti dapat 
melihat hasil akhir telaah expedited

Apabila pada hari ke - 9, peneliti belum 
mendapat konfirmasi perbaikan expedited, 
ditunggu sampai dengan hari ke - 11 untuk 

mendapatkan jadwal fullboard

Apabila pada hari ke - 6 peneliti belum 
dapat mencetak sertifikat, maka dapat 

dilihat kembali pada hari ke - 9 (perbaikan 
expedited)

Tindak Lanjut Hasil :

Peneliti dapat melihat hasil pada akun SIM-
EPK pada hari ke - 6 setelah mendaftar

Hasil

Ketua dan Sekretaris berdiskusi 
memutuskan hasil telaah cepat dari tim 

penelaah yang masuk

(1 Hari)

Tim  Penelaah akan melakukan telaah 
cepat dari resume

(Telaah Cepat - 2 Hari)

Protokol yang terdaftar akan masuk 
pada akun sekretaris

( Resume - 2 Hari)

Log in  pengajuan etik 
mendaftar protokol  self 

assessment

1 akun dapat mendaftarkan lebih dari 
1 judul protokol penelitian

Peneliti harus mendaftarkan diri pada 
aplikasi  SIM-EPK untuk mendapatkan 

akun (user + password)
Pendaftaran Peneliti

Peneliti log in

Peneliti mengajukan uji 
etik berupa protokol

Sekretaris menyusun 
resume dari protokol

Telaah Cepat

Keputusan Telaah 
Cepat

Exempted

Kesekretariatan akan 
mengirimkan surat layak etik 

kepada peneliti

(1 Hari)

Peneliti dapat mencetak 
sertifikat layak etik secara 

mandiri

Expedited

Sekretaris membagi tim untuk 
melakukan telaah expedited

(3 penelaah)

Tim terpilih melakukan telaah 
mendalam

(3 Hari)

Hasil diskusi akan diringkas oleh 
pelapor (ketua penguji) dan 

dikirimkan kepada sekretaris

(1 Hari)

Sekretaris meninjau ulang 
ringkasan diskusi dan 

mengirimkan hasil telaah  
kepada kesekretariaan

Kesekretariatan  akan 
mengirim surat perbaikan 

kepada peneliti

Peneliti menyusun 
perbaikan sesuai masukan

(maks. 5 hari)

Sekretaris menelaah 
perbaikan dan menetapkan 

hasil kelayakan etik

(2 hari)

Kesekretariatan akan 
mengirimkan surat layak 

etik kepada peneliti

(1 Hari)

Peneliti dapat mencetak 
sertifikat layak etik secara 

mandiri

Full Board

Sekretaris membagi tim untuk 
melakukan telaah fullboad 

dengan menghadirkan peneliti

(5 penelaah)

Tim terpilih melakukan diskusi 
menetukan jadwal preentasi

(2 - 5 hari)

Peneliti presentasi 
(konfirmasi)

Hasil diskusi akan diringkas oleh 
pelapor (ketua penguji) dan 

dikirimkan kepada sekretaris

(1 Hari)

Sekretaris meninjau ulang 
ringkasan diskusi dan 

mengirimkan hasil telaah  
kepada kesekretariaan

Kesekretariatan  akan 
mengirim surat perbaikan 

kepada peneliti

Peneliti menyusun 
perbaikan sesuai masukan

(maks. 5 hari)

Sekretaris menelaah 
perbaikan dan menetapkan 

hasil kelayakan etik

(2 hari)

Kesekretariatan akan 
mengirimkan surat layak 

etik kepada peneliti

(1 Hari)

Peneliti dapat mencetak 
sertifikat layak etik secara 

mandiri

Tidak Bisa 
Ditelaah

Kesekretariatan akan 
mengirimkan surat tidak bisa 

ditelaah kepada peneliti

(1 Hari)

Peneliti mengajukan kembali 
protokol penelitian


