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NIP.
Proposal penelitian adalah tulisan yang runtut dan jelas sesuai
jalan pikir ilmiah dan metodologi penelitian tentang pentingnya
topik/ide penelitian yang akan dilakukan, dibuat oleh peneliti
tunggal atau tim peneliti dengan format yang telah ditentukan.
Agar dapat menjadi pegangan peneliti dan tim dalam menjalankan
penelitian.
Agar orang atau pihak lain/sponsor yang terlibat dapat dengan
mudah mereviu topik/ide penelitian

Kebijakan
1. Prosedur Penelitian Klinis RSUD dr. Soetomo, 2015

Pelaksana

Residen/ PPDS I Psikiatri
Staf Pengajar Prodi Psikiatri
Peneliti lainnya
1.

PPDS menghadap kepada KPS/SPS meminta pembimbing.
KPS menentukan pembimbing penelitian.

2.

PPDS mendiskusikan dengan pembimbing judul penelitian.
Setelah judul disetujui, PPDS membuat abstrak.

3.

Kembali ke KPS/SPS untuk mendapatkan surat tugas
penunjukan pembimbing dengan judul penelitian.

4.

PPDS mendiskusikan penelitiannya dengan Korlit-pengmas
untuk diberi masukan kepada PPDS dan dinyatakan
penelitian dapat dijalankan.

5.

PPDS membuat proposal lengkap dan mengkonsultasikan
kepada pembimbing juga pembimbing statistik yang

Prosedur
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ditentukan sendiri oleh PPDS.
6.

PPDS juga mendiskusikan dengan korlit untuk dinyatakan laik
ujian.

7.

PPDS mengkoordinir ujian proposal MINIMAL oleh 5 orang
penguji terdiri dari: Pembimbing, KPS/SPS, Korlit dan 2
anggota korlit, Pembimbing statistik atau dari bagian lain
untuk menyepakati hari ujian selama 1 jam. PPDS mengurus
pembuatan undangan ujian di TU Pendidikan. Setelah ujian
selesai, diumumkan apakah proposal dapat diterima atau
diterima dengan perbaikan atau perlu direvisi dan diulang
serta ujian lagi.

8.

Formulir penilaian dikumpulkan oleh Korlit dan diberikan pada
TU Pendidikan dan formulir perbaikan diisi dan ditandatangani
penguji lalu dikembalikan ke TU Pendidikan.

9.

Bila ada perbaikan, maka PPDS menemui para penguji
membawa lembar format perbaikan dan mendapat
persetujuan dan tandatangan perbaikan.

10. Bila perlu ujian lagi, maka PPDS mengikuti prosedur mulai
butir 3.
11. Setelah semua penguji setuju dan menandatangani formulir
perbaikannya maka formulir perbaikannya diserahkan kepada
Korlit.
12. PPDS memasukkan permohonan Ethical Clearance (EC)
kepada KEPK RSDS untuk penelitian yang diadakan di
lingkup RSDS atau kepada KEPK lain (misalnya FK UNAIR,
dll.) bila pelaksanaan penelitian di luar RSDS. Selanjutnya
mengikuti prosedur dari Litbang-Diklat RSDS. Perlu
diperhatikan bahwa pengurusan EC membutuhkan waktu
sekitar 35 hari bila tidak ada penambahan atau perbaikan.
13. Setelah sertifikat EC didapat, maka selanjutnya penelitian
dapat dijalankan sesuai proposal yang telah disetujui dengan
supervisi pembimbing hingga selesai.
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14. PPDS memasukkan permohonan Ethical Clearance kepada
KEPK RSDS untuk penelitian yang diadakan di lingkup RSDS
atau kepada KEPK lain (misalnya FK UNAIR, dll.) bila
pelaksanaan penelitian di luar RSDS. Selanjutnya mengikuti
prosedur dari Litbang-Diklat RSDS.
15. Setelah sertifikat EC didapat, maka selanjutnya penelitian
dapat dijalankan sesuai proposal yang telah disetujui dengan
supervisi pembimbing hingga selesai.

Unit Terkait

-

Koordinator Penelitian SMF/Dep Psikiatri RSUD dr. Soetomo
Unit Penelitian Klinis RSUD dr. Soetomo
Komite Etik Penelitian Klinis RSUD dr. Soetomo
Komite Bioetik Fakultas Kedokteran Unair
Bagian Litbang RSUD dr. Soetomo
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas
Kedokteran Unair

Ruang Lingkup
Dokumentasi

Ditulis di dalam buku penelitian:
1. Tanggal Pelaksanaan
2. Judul penelitian
3. Nama yang mengerjakan
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Algorithma
Aktivitas

Dokumen / Catatan
Mutu

START

1) PPDS menghadap kepada KPS dengan membawa abstrak
usulan penelitian untuk memohon surat penelitian ke korlit dan
pembimbing

Abstrak

2) KPS menentukan pembimbing penelitian
3) PPDS mendiskusikan dengan dan mohon persetujuan dari
pembimbing
4) Korlit mendiskusikan dengan dan memberi persetujuan
PPDS

Proposal
5) PPDS membuat proposal lengkap dan mengkonsultasikan
kepada pembimbing juga pembimbing statistik yang ditentukan
sendiri oleh PPDS

6) PPDS mendiskusikan dengan korlit

7) PPDS mengkoordinir ujian proposal MINIMAL oleh 5 orang
penguji terdiri dari: Pembimbing, KPS/SPS, Korlit dan 2
anggota korlit, Pembimbing statistik atau dari bagian lain untuk
menyepakati hari ujian selama 1 jam. PPDS mengurus
pembuatan undangan ujian di TU Pendidikan. Setelah ujian
selesai, diumumkan apakah proposal dapat diterima atau
diterima dengan perbaikan atau perlu diulang dan ujian lagi

Formulir
Penilaian
Formulir
Perbaikan

8) Formulir penilaian dikumpulkan oleh Korlit dan diberikan
pada TU Pendidikan dan formulir perbaikan diisi dan
ditandatangani penguji lalu dikembalikan ke TU Pendidikan
9) Bila ada perbaikan, maka PPDS menemui para penguji
membawa lembar format perbaikan dan mendapat persetujuan
dan tandatangan perbaikan
10 Bila perlu ujian lagi, maka PPDS mengikuti prosedur mulai
butir 3
11) Setelah semua penguji setuju dan menandatangani formulir
perbaikannya maka formulir perbaikannya diserahkan kepada
Korlit
12) PPDS memasukkan permohonan Ethical Clearance (EC)
kepada KEPK RSDS untuk penelitian yang diadakan di lingkup
RSDS atau kepada KEPK lain (misalnya FK UNAIR, dll.) bila
pelaksanaan penelitian di luar RSDS. Selanjutnya mengikuti
prosedur dari Litbang-Diklat RSDS. Perlu diperhatikan bahwa
pengurusan EC membutuhkan waktu sekitar 35 hari bila
tidak ada penambahan atau perbaikan
13) Setelah sertifikat EC didapat, maka selanjutnya penelitian
dapat dijalankan sesuai proposal yang telah disetujui dengan
supervisi pembimbing hingga selesai
14) PPDS memasukkan permohonan Ethical Clearance
kepada KEPK RSDS untuk penelitian yang diadakan di lingkup

Proposal untuk
EC
Formulir EC
Penjelasan
Sebelum
Penelitian
Persetujuan

Keterangan
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RSDS atau kepada KEPK lain (misalnya FK UNAIR, dll.) bila
pelaksanaan penelitian di luar RSDS. Selanjutnya mengikuti
prosedur dari Litbang-Diklat RSDS
15) Setelah sertifikat EC didapat, maka selanjutnya penelitian
dapat dijalankan sesuai proposal yang telah disetujui dengan
supervisi pembimbing hingga selesai

SELESAI

DOKUMEN DIBUAT OLEH :

NO.

NAMA
Dr. Margarita M. Maramis, dr.

JABATAN

1

SpKJ(K)

Korlit dan Pengmas

2

Sasanti Yuniar, dr. SpKJ(K)

Anggota Korlit dan Pengmas

Soetjipto, dr. SpKJ(K)

Anggota Korlit dan Pengmas

4

Khairina, dr. SpKJ(K)

Anggota Korlit dan Pengmas

5

Azimatul Karimah, dr.
SpKJ(K)

Anggota Korlit dan Pengmas

3

TANDA TANGAN
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