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TENTANG
PERSETUJUAN ETIK PENELITIAN KISEHATAN

Pada heri ini Rabq tanggal dua puluh sembilan" Bulan Januari, tahun dua ribu dua

puluh kami yangbertaoda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas llmu Kesehatan

trertindak untuk dan atas nafi1a

beralamat di Jl. RM. Harsono No. 1

disebut PIEAK PERTAMA.

Universitas Nasional dalam hal ini

Universitas Nasional Jakarta, yang

Ragunaa - JakarJa Selatan selanjutnya

7. Prof.dr.Veni Hadju, M.Sc, Ph.D

Ketua Kamisi Etik Penelltian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Hasanuddin, yang beralamat di Jl. Periatis Kemerdekaan Km. 10

Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KSDUA.

sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentangKedua belah pihak telah

pelaksanaan Persetuj uan

Fakultas llmu Kesehatan

Etik Penelitian Kesehatan bagi dosen dan mahasiswa

Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah

Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan

sebagai berikut:
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BAB I
LANDASAN, DASAR I}AN BENTUK KERJASAMA

Pasal I
f,andasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahtenum masyarakat melalui upaya kssehatan

dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan
menghayali azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, clengan prinsip saling
lnenguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan
meningkatkan mutll penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Ya3,asan

Memajukan lhnu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirimkan proposal penelitian dan lampiran-lampirannya
kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan Persetujuan Etik Penelitian dan
selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi Persetujuan Etik sesuai

dengan protokol yaug ada.

BAB TI

HAKDAN KEWAJIBAN

Pasal3

I. Hak dan Kewajiiran PIIIAK PERTAMA
a. Mengatur pengiriman proposal penelitian 1..ang akan dilakukan kepada

PII{AK KEDUA, minimal (satu) bulan sebelum penelitian .

b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan PIHAK
KI|DLIA vang berkaitan erat dengan protokol dan dokurnen untuk
mendapatkan persetujuan etik baik 1,3119 bersilat teknis maupun
adrninistrasi.

c. Berseclia membayar bia1,a f,zin Et:ik Penelitian kepada pIf{AK
KEDUA.

d. Berhak menerima Persetujuan trtik Peneiitian setelah mengikuti
protokol dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

q{

,zL
II



X. H*k dan lr.ewajihan PII{AI{ KEntiA
ii. fi4en:prr:ses prr.rposal penelitiar: dan kelengkapern dotumen PIIIAK

PERTAIIA untuk rnenrlapatkan p*rsetuiuan etik oleh FIIIAK
KnIltjA.

tr. h{enerinra i:ia1:a lzin Etik l}ene}itian dari PIfIAK FER'f:{fuIA.

c,. Mernberikan Persetujuan Etik Penelitian kepada P.IIIAK PER'TAS{A

sesuai dengan .protokol dan memennhi kelengkapan dokr-rmen yang

diperlukan.

1.

BAB III
T'tiJUAI,{

Pasal4
Tuiuan Persetujuan Etik

Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan bertujuan melakukan kajian untuli

rueiindungi keselamatan dan menghargai martabat ntanusia, baik sebagai

subyek penelitian maupun peneliti (dosen & nrahasisrva) juga tlapat

meiakukan peneiitian secara benar cian rnemberikan kesempatan kepada

peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh pada situasi nyata.

menganalisis, mensintesis pengalaman 17ang dilihatldirasakan /dilakukan

r.mtuk meni adi klrasanah i lm uipengalaman baru.

Untuk mencapai tuiuan sebagaitnana tersebut pada ayat 1. maka

dibutuhkan Rekornendasi Persetuj uan Etik Penel itian Kesehatan.
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BAB N/
PENIBIAYAAN

Pasal5
Pembiayaan Persetujuan fltik

Besarnya biaya lzin Etik Penelitian ditentukan oieh PIIIAK KEDUA.

Biay'a izin Etik Penelitian akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIIIAK KEDUA, setelah PIILA.K KEDITA rnenginfbnnasikan

naktu pernbavaran kepada PIIIAK PERTAMA.
Biaya ditransfer rnelalui rekening yang sudah diinfonnasikan oleh PIHAK
KED{IA.

BAB V
ATI|RAN PERIIBAHAN

Pas*l 6

Atur*n Perubahan-Peruhakan

i. Perubahan dan penambahan ketentuan dalarr naskah ke{asama ini akan

diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari

naskah kerjasarra ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah

pihak.

2. Hal-hal .vang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan

dimusyarvarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mu{bkat

kerjasanra.

3" Naskah kerjasama berlaku untuk kurun rvaktu 3 (tiga) tahun selama 2A2{} -
2An. sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang

akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertuiis oleh

PIIIAK PERTAN{A kepada PI}IAK KEDIJA.
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BAB VI
PENTTTUP

Pasal T

Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua

belah pihak dan dibuat langkap dua bennaterai cukup yang masing-masing

mefilpunyai kekuatan hukr"rm yang salna, rangkap pertama disimpan pada PIIIAK
PI,RTAMA dan rangkap kedua disimpan pa<ia PIIIAK KEDtiA.

Ditetapkan dl: J*karta
Pada tanggal 229 Januari 2020

PIIIAK PERTAryIA
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