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LEMBAR ISIAN 

PENILAIAN KELAYAKAN ETIK PENELITIAN PADA MANUSIA 
 
I. Umum : 

1. Judul Penelitian : ……………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………… 
 

2. Jenis Penelitian: Deskriptif / Observasional / Eksperimental (coret yang tidak perlu) 
 

3. Peneliti utama: 
- Nama dan gelar : ……………………………………………………………. 
- NIK/NIP/NIM : ……………………………………………………………. 
- Institusi   : ……………………………………………………………. 
- Alamat institusi  : ……………………………………………………………. 
- Telepon kantor No HP, alamat email: ……………………………………… 

 
4. Anggota peneliti I: 

- Nama dan gelar : ……………………………………………………………. 
- NIK/NIP/NIM : ……………………………………………………………. 
- Institusi  : ……………………………………………………………. 
- Alamat institusi  : ……………………………………………………………. 
- Telepon kantor, No HP, alamat email: ……………………………………… 
 

5. Anggota peneliti II: 
- Nama dan gelar : ……………………………………………………………. 
- NIK/NIP/NIM : ……………………………………………………………. 
- Institusi : ……………………………………………………………. 
- Alamat institusi  : ……………………………………………………………. 
- Telepon kantor, No HP, alamat email: ……………………………………… 

 
6. Anggota peneliti III: 

- Nama dan gelar : ……………………………………………………………. 
- NIK/NIP/NIM : ……………………………………………………………. 
- Institusi : ……………………………………………………………. 
- Alamat institusi  : ……………………………………………………………. 
- Telepon kantor, No HP, alamat email: ……………………………………… 
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7. Penelitian multisenter: Ya / Tidak 

 
8. Jika penelitian ini multisenter, apakah sudah mendapatkan persetujuan etik dari 

senter yang lain: Sudah / Belum 
 
 Jika sudah mendapat persetujuan etik daris senter lain, mohon dilampirkan. 
 

9. Kapan penelitian akan dimulai: ………………………………………………… 
 

10. Lama penelitian akan berlangsung: …………………………………………… 
 

11. Tempat penelitian (nama institusi dan kota lokasi institusi): ……………… 
 
 
 
Pengisian point II dan seterusnya berdasarkan pada proposal dan dokumen 
kelengkapan yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan persetujuan etik ini.  
Apabila ada jawaban yang belum sesuai, mohon diperbaiki dahulu proposal dan 
kelengkapan dokumen yang dimaksud. 
 
II. Manfaat penelitian 
1. Adakah keterangan tentang manfaat penelitian terhadap  

pengembangan ilmu       Ada / Tidak 

2. Adakah keterangan tentang manfaat penelitian terhadap 

subyek penelitian        Ada / Tidak 

3. Adakah keterangan tentang manfaat penelitian terhadap  

pelayanan kesehatan       Ada / Tidak 

4. Adakah keterangan tentang manfaat penelitian untuk masyarakat Ada / Tidak 

  

Penelitian yang menggunakan data sekunder cukup mengisi point III dan XI saja. 
Penelitian yang menggunakan data primer mengisi point  IV dan seterusnya. 
 
III. Penelitian menggunakan data sekunder 
 
1. Adakah keterangan data sekunder yang akan digunakan  Ada / Tidak 

2. Jika ya, apa data sekunder yang digunakan       …………… 

3. Adakah keterangan tentang kerahasiaan identitas subyek  Ada / Tidak 

4. Jika ya, bagaimana peneliti menjaga kerahasiaan identitas  

subyek         …………… 

5. Adakah keterangan tentang kerahasiaan data    Ada / Tidak 

 

 



IV. Subyek penelitian 
 
1. Bagaimana keadaan kesehatan subyek (secara fisik atau mental) Sehat / Sakit         

2. Jika subyek dalam keadaan sakit, di institusi mana subyek dirawat ……………. 

3. Apakah subyek penelitian merupakan populasi rentan   

(ibu hamil dan menyusui, janin, bayi, anak, murid/mahasiswa,  

orang berkebutuhan khusus, pasien, narapidana)   Ya / Tidak 

4. Umur subyek                   . . . . . . . . . . 

5. Apakah sudah ada kriteria inklusi subyek               Ada / Tidak 

6. Apakah sudah ada kriteria eksklusi                Ada / Tidak 

7. Apakah ada hubungan antara subyek dan peneliti    Ada / Tidak 

8. Bila ya, apa hubungan tersebut                  . . . . . . . . . . 

9. Berapa jumlah sampel dalam penelitian      ……………. 

 

V. Risiko terhadap subyek penelitian 

1. Adakah keterangan tentang risiko penelitian  yang mungkin  

terjadi pada subyek penelitian      Ada / Tidak 

2. Adakah keterangan tentang prosedur pemantauan  

yang digunakan untuk keselamatan subyek penelitian   Ada / Tidak 

3. Adakah keterangan tentang penanganan risiko penelitian  Ada / Tidak 

4. Apakah subyek mendapat ganti rugi bila timbul efek samping  Ada / Tidak 

5. Adakah keterangan tentang cara menjaga  keamanan  

terhadap risiko penelitian pada subyek penelitian  

yang berasal dari populasi yang rentan      Ada / Tidak 

6. Adakah keterangan tentang kontak yang bisa dihubungi 

jika timbul efek samping penelitian     Ada / Tidak 

 

VI. Pengambilan data penelitian  
 
1. Adakah keterangan tentang metode pengambilan data   Ada / Tidak 

2. Jika ya, apa alat pengumpul data yang digunakan    ……………. 

3. Jika menggunakan kuesioner, angket, pedoman interview,    

dan/atau pedoman FGD, apakah dilampirkan    Ya / Tidak 

4. Apakah ada spesimen yang diambil dari subyek              Ada / Tidak 

5. Kalau ada, apa jenis spesimen yang diambil               . . . . . . . . . . 

 



6. Adakah keterangan jumlah atau volume spesimen               Ada / Tidak 

7. Adakah keterangan tentang frekuensi pengambilan spesimen  Ada / Tidak 

8. Adakah keterangan tentang cara pengambilan spesimen  Ada / Tidak 

9. Adakah keterangan tentang risiko potensial pengambilan  

spesimen                     Ada / Tidak 

10. Adakah keterangan tentang cara penanganan risiko   

pengambilan spesimen                  Ada / Tidak 

11. Apakah ada tindakan invasif pada subyek    Ada / Tidak 

12. Kalau ada, apa tindakan invasif tersebut               . . . . . . . . . . 

 
Penelitian yang diajukan merupakan penelitian eksperimental, silakan mengisi butir 
VII. 
 
VII. Perlakuan / intervensi terhadap subyek penelitian 
 

a. Apakah proposal menyebut jenis perlakuan untuk subyek             Ya / Tidak 

b. Jika ya, apa jenis perlakuan tersebut                 . . . . . . . . . . 

c. Adakah keterangan tentang dosis yang diberikan              Ada / Tidak 

d. Adakah keterangan tentang frekuensi perlakuan              Ada/ Tidak 

e. Adakah keterangan tentang lama perlakuan               Ada / Tidak 

f. Adakah keterangan tentang risiko potensial  dari perlakuan Ada / Tidak 

g. Adakah keterangan tentang upaya untuk memperkecil resiko  

perlakuan        Ada / Tidak 

h. Adakah keterangan tentang bagaimana memperlakukan subyek 

penelitian untuk mencapai azas keadilan?     Ada / Tidak  

 
VIII. Naskah penjelasan untuk persetujuan subyek (Informed Consent) 
 

1.  Apakah naskah penjelasan untuk persetujuan subyek menjelaskan tentang : 

a. Keterangan ringkas penelitian                    Ya / Tidak 

b. Perlakuan yang diterapkan pada subyek                   Ya / Tidak 

c. Manfaat untuk subyek                     Ya / Tidak 

d. Bahaya potensial                      Ya / Tidak 

e. Hak undur diri                      Ya / Tidak 

f. Adanya insentif untuk subyek                     Ya / Tidak 

g. Jenis insentif yang diberikan                   . . . . . . . . . . 
 

 



2. Prosedur untuk mendapatkan persetujuan subyek 

a. Siapa yang memberikan penjelasan                 . . . . . . . . . . 

b. Kapan akan dijelaskan                   . . . . . . . . . . 

c. Tempat memberikan penjelasan                  . . . . . . . . . . 

d. Apakah persetujuan diberikan secara tertulis       Ya / Tidak 

e. Jika persetujuan diberikan secara tertulis, apakah subyek  

menandatangani persetujuan        Ya / Tidak  

f. Jika subyek tidak menandatangani persetujuan, siapa yang  

menandatangani persetujuan     …………… 

g. Siapa yang menyaksikan penandatanganan persetujuan               . . . . . . . . . . 

 
IX. Kerahasiaan subyek penelitian 
 

a. Adakah keterangan tentang kerahasiaan subyek                Ada / Tidak 

b. Adakah keterangan tentang kerahasiaan spesimen                Ada / Tidak 

c. Adakah keterangan tentang kerahasiaan data                Ada / Tidak 
 
Point x khusus untuk penelitian yang memanfaatkan hewan coba 
 
X.  Pemanfaatan Hewan Coba  
1. Alasan memanfaatkan hewan coba dalam penelitian ini  : 

  

2. Deskripsi penelitian :  

       a.  Apakah    proposal    penelitian    ini  telah  dibahas  dengan  penanggung  Jawab  

            laboratorium/ahli hewan coba ?                                                              

 Ya 

 Tidak  

  b.  Bila ya, apakah ada rekomendasi penanggung  jawab  laboratorium/ahli hewan 

coba tentang proposal penelitian yang diajukan ?    

 Ya  (Bila ada harap dilampirkan) 

 Tidak  

     3.  Data hewan  coba yang akan digunakan :  

• Spesies   :                           

• Strain/Galur   :  

• Umur/Stadia   : 

• Berat badan   :  

 



• Jenis kelamin   :  

• Jumlah  keseluruhan :  

• Diperoleh dari   :  

 4.  Keterangan mengenai prosedur yang akan dilakukan terhadap hewan coba  

• Pemeliharaan hewan coba   

               -Pemeliharaan hewan coba sebelum intervensi  : 

 

               -Pemeliharaan hewan coba selama intervensi  : 

 

               -Pemeliharaan hewan coba setelah intervensi   : 

 

• Apakah ada hewan coba yang akan dimusnahkan setelah penelitian selesai  

 Ya 

 Tidak  

              Bila ya, berikan penjelasan alasan pemusnahan :   

 

•  Cara hewan coba dimusnahkan/sacrificed :    

 

 5.  Peralatan dan obat-obatan yang akan digunakan saat penelitian terhadap hewan coba  

a.  Peralatan :................................................................................  

b.  Obat penenang (anesthesia)   

      Nama obat .............................................. Dosis ...........  

c.  Obat –obatan lainnya   

                    Nama obat .............................................. Dosis ...........  

 d. Lain-lain ....................................................................................... 

 6.  Peralatan dan obat-obatan yang akan digunakan untuk terminasi hewan coba  

a.  Peralatan :................................................................................  

b.  Obat penenang (anesthesia)   

      Nama obat .............................................. Dosis ...........  

c.  Obat –obatan lainnya   

                    Nama obat .............................................. Dosis ...........  

 d. Lain-lain ....................................................................................... 

7. Klasifikasi pemanfaatan hewan coba  

 



 Pemanfaatan hewan invertebrata, atau tumbuhan, bakteri, amuba (binatang bersel 

satu).    

 Pemanfaatan hewan vertebrata  sangat sedikit  atau sama sekali tidak   

menimbulkan  rasa tidak nyaman.  

 Pemanfaatan hewan vertebrata sedikit menimbulkan stres atau rasa sakit . 

 Pemanfaatan hewan vertebrata  menimbulkan stress dan rasa sakit yang tidak 

bisa dihindarkan tapi dapat diatasi  dengan menggunakan anestesi 

 Pemanfaatan hewan vertebrata  dengan cara mematikan/membunuh terlebih 

dahulu.  

 8.  Lokasi dimana hewan coba akan ditempatkan :   

 
XI. Biaya penelitian 
 

a. Apakah subyek dibebani sebagian atau seluruh biaya penelitian   Ya / Tidak 

b. Sumber dana penelitian yang diusulkan      ………………   

c. Apakah pendanaan penelitian mengikat peneliti  untuk 

memberikan hasil penelitian sesuai harapan penyandang dana   Ya / Tidak 

 

XII. Pernyataan 
 
Saya (nama peneliti utama),   …………………………………………………………………                

menyatakan telah membaca, mengerti, dan mengisi formulir ini. Saya bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan penelitian tersebut di atas sesuai dengan proposal penelitian dan 

seluruh isi formulir ini. 

 
Denpasar, ………………………………… 

 
       

Peneliti utama 
 
 
 

……………………………………………. 
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