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PANDUAN KAJI ETIK PENELITIAN 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA 

 

Ketentuan umum dan proses pelaksanaan Kaji Etik di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Semua peneliti yang akan melakukan penelitian harus mengajukan pendaftaran kaji etik. 

2. Jika penelitian akan dilakukan oleh (1) sebuah kelompok penelitian, (2) memiliki prosedur penelitian 

yang sama, dan (3) karakteristik responden yang sama, maka kelompok penelitian dapat 

mengajukan pendaftaran kaji etik dalam satu aplikasi. Berkas kaji etik diajukan oleh peneliti utama 

atau pembimbing utama. 

3. Untuk Mahasiswa Strata Sarjana (S1), dalam periode satu bulan: 

a. Setiap tanggal 1 adalah tenggat waktu  pendaftaran kaji etik. 

b. Setiap tanggal 10  adalah tanggal pengembalian hasil penerimaan kaji etik atau pemberitahuan 

informasi mengenai perbaikan kaji etik kepada pendaftar. 

c. Jika pendaftar perlu memperbaiki kaji etik, maka setiap tanggal 15 adalah tenggat waktu bagi 

pendaftar untuk mengajukan perbaikan kaji etik tersebut. 

4. Untuk Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana, dalam periode satu bulan: 

a. Setiap tanggal 15 adalah tenggat waktu  pendaftaran kaji etik. 

b. Setiap tanggal 25  adalah tanggal pengembalian hasil penerimaan kaji etik atau pemberitahuan 

informasi mengenai perbaikan kaji etik kepada pendaftar. 

c. Jika pendaftar perlu memperbaiki kaji etik, maka setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya adalah 

tenggat waktu bagi pendaftar untuk mengajukan perbaikan kaji etik tersebut. 

5. Berkas Kaji Etik yang dilampirkan meliputi: 

a. Formulir Kaji Etik yang telah diisi secara lengkap (Formulir dapat diunduh pada laman Fakultas 

Psikologi Universitas Indonesia) 

b. Informed Consent  

c. Proposal Penelitian yang mencakup: Prosedur, Alat ukur, dan debriefing (jika menggunakan 

desain penelitian eksperimen) 

6. Untuk Mahasiswa Program Studi Doktor, Pengajuan Kaji Etik dilakukan segera setelah mahasiswa 

melaksanakan Ujian Proposal Riset dan selambat-lambatnya sebelum proses pengambilan data 

penelitian. Pengambilan data hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Tim Komite Etik. 
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Alur pelaksanaan kaji etik adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 5b 

Pembahasan Hasil Review oleh Tim 

Komite Etik Penelitian 
Ketua Komite Etik membahas keberatan 

dan atau beda pendapat yang muncul 

guna mengambil keputusan 

Tahap 1: Pengambilan 
Formulir - Formulir dapat 

diperoleh melalui Sekretariat 
atau di laman Fakultas 

Tahap 2: Persetujuan 
Pembimbing - Pastikan formulir 
sudah diisi secara lengkap dan 

dipelajari oleh pembimbing untuk 
ditandatangan 

 

Tahap 4: Review Aplikasi  
Formulir & berkas dikaji oleh dua 

reviewer yang ditunjuk oleh Komite 
Etik   

 

Keberatan/Beda Pendapat Disetujui 

Tahap 5a 

Penerbitan Dokumen Persetujuan 

Etik 
Sekretariat mengeluarkan form 

persetujuan kaji etik  

 

Tahap 3 - Pendaftaran ke Sekretariat  
Kumpulkan dalam bentuk hard copy 

formulir dan berkas lengkap sebanyak 2 
rangkap dalam periode waktu yang 
ditentukan ke sekretariat kaji etik  

Tahap 6b: Perbaikan 

Berkas pendaftaran akan dikembalikan 

kepada mahasiswa untuk diperbaiki. 

Mahasiswa harus mengulang kembali 

prosedur pendaftaran dari awal. 

 

Sepakat 

Tidak Sepakat 

Tahap 6a: Penyerahan Form Persetujuan 

Kaji Etik 

Mahasiswa menyerahkan form persetujuan 

Kaji Etik dalam bentuk hard copy ke Petugas 

Administrasi Program Studi Doktor dan soft 

copy ke email prodidoktor.psi@ui.ac.id serta 

email Petugas Administrasi Program Studi 

Doktor 

mailto:prodidoktor.psi@ui.ac.id

