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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

1) Profil Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung mulai 

berdiri sejak Tahun 2008. Dengan Latar Belakang Pendidikan 

Kedokteran Gigi yang mencakup pendidikan dan pelatihan dalam 

rangka memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran gigi, 

keterampilan klinis, sekaligus mempelajari sikap sebagai seorang dokter 

gigi yang profesional. Program pendidikan dokter gigi juga meliputi 

serta mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pendidikan,Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.103 

2) Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

a) Visi 

Pada tahun 2025 menjadi Fakultas Kedokteran Gigi terkemuka 

di Indonesia yang menghasilkan Sarjana dan Dokter Gigi 

profesional yang ber Budaya Akademik Islami dan mampu 

berkompetisi di era global, sebagai bagian dari generasi khaira 

ummah, serta mengembangkan ilmu Kedokteran Gigi 

																																																													
103http://fkg.unissula.ac.id/profile	
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berdasarkan nilai-nilai Islam, dalam kerangka rahmatan lil’ 

alamin. 

b) Misi 

1.  Menyelenggarakan proses pendidikan di bidang Kedokteran 

Gigi dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam, pada 

seluruh kegiatan pembelajaran. 

2. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan 

publikasi ilmiah, dengan institusi-institusi dalam dan luar 

negeri. 

3. Memberikan dukungan kepada tenaga pendidik, dalam upaya 

pengembangan keilmuan, termasuk studi lanjut dan kompetisi 

ilmiah, baik nasional maupun internasional. 

4. Menyelenggarakan dan meningkatkan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai bagian integral dari aktifitas dakwah amar 

ma’ruf nahi munkar 

5. Mengembangkan aktifitas monitoring dan evaluasi secara 

regular, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada 

masyarakat. 
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3) Pelaksanaan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung 

Pada pendidikan tahap Sarjana Kedokteran Gigi ditempuh selama 8 

semester dan berakhir dengan mendapat gelar Sarjana Kedokteran Gigi 

(SKG).  

Strategi pembelajaran FKG UNISSULA yaitu dengan Student 

Center Learning (SCL) dimana peserta didik dilibatkan secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan mengutamakan pola 

pengembangan kreativitas, memaksimalkan kapasitas, manajemen 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan sebuah pengetahuan. 

Beberapa jenis mata kuliah yang diterapkan di Fakultas kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah:104 

1. Keilmuan Wajib : Pancasila, kewarganegaraan, Bahasa 

Indonesia, KKN 

2. Keilmuan Profesionalisme : Etika, Hukum dan humaniora, 

metodologi penelitian, filsafat ilmu 

3. Keilmuan Kedokteran Gigi Dasar : Meliputi ilmu perilaku 

(psikologi, psikiatri, komunikasi interpersonal), Kedokteran Gigi 

Dasar (Oral Biologi, Ilmu Bahan Kedokteran Gigi, Biomaterial 

KG), Kedokteran dasar (Anatomi, Histologi, Biokimia, Fisiologi, 

Mikrobiologi,Parasitologi, Farmakologi, Dental Forensil) 

																																																													
104http://fkg.unissula.ac.id/home/panduan-akademik-2018/	
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4. Keilmuan penunjang keterampilan klinik : Kedokteran gigi 

(Radiologi Dental, Teknologi Kedokteran Gigi), Kedokteran 

(Farmasi, patologi anatomi, patologi klinik, bedah umum, gawat 

darurat, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, THT, Ilmu 

penyakit saraf, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Ilmu penyakit 

mata, anastesi 

5. Keilmuan manajemen praktik dan kemasyarakatan : 

epidemiologi surveilance, prevntive dentistry, administrasi 

Rumah Sakit, puskesmas, dan lain-lain. 

6. Keilmuan keterampilan klinik : ilmu kedokteran gigi anak, 

ortodonsia, bedah mulut, penyakit mulut, prosthodonsia, 

periodonsia,konservasi gigi 

7. Keilmuan muatan lokal : pendidikan agama islam, bahasa 

inggris, teknologi informasi critical thinking , kewirausahaan, 

kepemimpinan, kedokteran gigi islam dan tutorial membaca Al-

Qur’an. 

4) Penelitian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung 

Salah satu kurikulum dalam pendidikan akademik adalah 

dengan penelitian kesehatan yang dilakukan mahasiswa, yaitu 

dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah. Adapun dalam hal ini, panduan 

dalam penelitian atau penulisan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa 

mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dosen atau pembimbing 
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akademik. Salah satu syarat dalam keberlangsungan penelitian 

mahasiswa adalah dengan berlakunya Ethical Clearance atau 

kelaikan etik dalam melaksanakan penelitian kesehatan.  

 Dalam memenuhi persyaratan tersebut FKG UNISSULA 

memfasilitasi mahasiswa maupun peneliti lain meliputi dosen dan 

peneliti luar institusi dengan adanya Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Regional yang sudah berdiri di FKG UNISSULA. 

Adapun alur dalam pengajuan pemenuhan kelaikan etik dari 

penelitian mahasiswa adalah: 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
105Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2016. Semarang: Fakultas Kedokteran Gigi 
Unissula 

Penerimaan  berkas pengajuan yang 
disertai rekomendasi dari institusi asal  

Penanganan berkas pengajuan: 

• Protokol diterima untuk dilakukan telaah etik awal 
• Penerimaan ulang permohonan telaah etik apabila telah 

dilakukan perbaikan 
• Penerimaan permohonan telaah etik untuk protokoldengan 

perubahan (protocol Amandemen) 
• Dilakukan telaah lanjutan dari protokol yang telah disetujui 
• Penerimaan protokol (Protocol Termination) 

Penyelesaian proses pengajuan 

Penyimpanan berkas yang diterima 
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b. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang 

1) Profil Fakultas Kedokteran Ggi Universitas Muhammadiyah 

Semarang 

PSPDG UNIMUS merupakan sebuah institusi pendidikan 

yang didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan Dokter Gigi 

dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mana dalam 

kurikulum ini berorientasi pada student centered learning dengan 

konsep adult learning yang Islami yaitu melalui metode pendekatan 

PBL ( problem based learning ) atau belajar dengan berbasis pada 

permasalahan yang ada dalam konteks kesehatan gigi dan mulut 

yang ada di Jawa Tengah khususnya kota Atlas Semarang. Salah 

satu ciri dan unggulan dari PSPDG UNIMUS adalah pendidikan 

Kedokteran Gigi dengan paradigma Kedokteran Gigi Keluarga  dan 

nilai keislamannya yang terintegrasi dalam setiap blok atau Islamic 

Revealed knowledge (IRK) atau Islam Disiplin Ilmu.106 

 

 

 

 

 

 

																																																													
106http://fkg.unimus.ac.id/profil/profil-program-studi/	
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2) Visi dan misi Program Studi Kedokteran Ggi Universitas 

Muhammadiyah Semarang 

a) Visi 

Menjadi penyelenggara pendidikan dokter gigi insan mulia, 

berbasis teknologi dan berdaya saing internasional pada tahun 

2030.107 

b) Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dokter gigi dan pendidikan 

dokter gigi keluarga yang professional melalui pendekatan Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan berdasar teknologi 

kedokteran gigi berkemajuan yang berdaya saing 

Internasional. 

2. Menyelenggarakan partisipasi aktif  dalam upaya peningkatan 

kesehatan gigi mulut masyarakat melalui penelitian bermutu 

dan pengabdian masyarakat  untuk mewujudkan masyarakat 

sehat sejahtera. 

3. Menyelenggarakan pengelolaan program studi dengan 

pengembangan sistem manajemen yang transparan, efektif 

dan efisien untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas 

4. Menjalin kerjasama dengan institusi didalam dan diluar negeri 

untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 
																																																													
107http://fkg.unimus.ac.id/profil/visi-dan-misi/	
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5. Mengembangkan kewirausahaan dibidang Kedokteran Gigi 

untuk mencapai kemandirian 

3) Pelaksanaan Akademik Fakultas Kedokteran Ggi Universitas 

Muhammadiyah Semarang 

Terdiri dari 90% kurikulum inti dan 10% muatan lokal.Isi 

kurikulum meliputi: 

a) Keilmuan ProfesionalismeKeilmuan Kedokteran Gigi Dasar 

dan Kedokteran Dasar 

b)  Keilmuan Penunjang keterampilan klinik 

c) Keilmuan Manajemen Praktik dan Kemasyarakatan 

d) Keilmuan Keterampilan Klinik 

e) Keilmuan Muatan lokal ( Kedokteran Gigi dengan paradigma 

  

f) Kedokteran Gigi Keluarga dan Keislaman & 

Kemuhammadiyahan) 

4) Penelitian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Muhammadiyah Semarang 

Fasilitas yang tidak kalah penting adalah pendampingan 

dalam pelaksanaan akademik mahasiswa, salah satunya adalah 

dalam hal penelitian. FKG UNIMUS memfasilitasi mahasiswa 

didik dengan adanya Dosen Pendamping Mahasiswa (DPA) sebagai 

suatu syarat untuk menjalankan penelitian kesehatan. Selain itu 

dalam pembuatan ijin penelitian dan kelaikan etik (ethical 
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clearance) FKG UNIMUS bekerja sama dengan Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (FK UNIMUS) 

untuk menjalankan tugas dalam pembuatan ijin ethical clearance 

bagi mahasiswa kedokteran gigi FKG UNIMUS. 108 

 Adapun alur dalam pengajuan pemenuhan kelaikan etik dari 

penelitian mahasiswa adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Program Studi Kedokteran GigiFakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro 

1) Profil Program Studi Kedokteran GigiFakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro 

																																																													
108Manual Prosedur: Pedoman Pelaksanaan,Penulisan,dan Mentoring Skripsi. 2018. Universitas 
Muhammadiyah Semarang. 

Pengajuan berkas (proposal Mahasiswa 
dan rekomendasi ijin penelitian mahasiswa 
dari  FKG UNIMUS) 

Penanganan berkas pengajuan: 

• Penerimaan protokol oleh KEPK FK UNIMUS 
• Pengecekan berkas 
• Telaah etik dan perbaikan apabila diperlukan  
• Telaah lanjutan dari protokol yang telah disetujui 
• Penerimaan protokol 

Peandatanganan dan persetujuan etik penelitian 

Mahasiswa menerima ethical clearance 
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Program Studi Kedokteran Gigi  Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro memiliki tujuan dalam program pendidikan meliputi: 

Mendidik mahasiswa sehingga menghasilkan tenaga dokter gigi 

yang: 

a) Beretika, bermoral tinggi, unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, profesional dalam riset, mampu bersaing dalam 

kompetisi global, serta handal dalam pelayanan kesehatan 

masyarakat, sesuai dengan masalah dan kebutuhan era 

mendatang. 

b) Mampu berperan sebagai pelayan kesehatan, dengan 

memandang pasien secara utuh, tak terpisahkan dengan 

keluarga dan masyarakat, memberikan pelayanan bermutu 

tinggi, menyeluruh, berkesinambungan, serta menjalin 

hubungan dengan pasien berdasarkan rasa saling percaya. 

c) Mampu berfungsi sebagai pengambil kebijakan dalam 

pemilihan teknologi terapan berdasarkan etika dan 

pertimbangan biaya efektif bagi kepentingan pasien dalam 

upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. 

d) Cakap sebagai komunikator dalam mempromosikan pola hidup 

sehat, memberikan nasehat dan tuntunan efektif, sehingga 
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individu atau masyarakat dapat meningkatkan derajat 

kesehatannya dan mencegah timbulnya penyakit.109 

2) Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

a) Visi 

Tahun 2020, Fakultas kedokteran universitas diponegoro 

menjadi fakultas riset yang unggul di bidang kedokteran dan 

kesehatan. 

b) Misi  

1) Menyelenggarakan program pendidikan kedokteran dan 

kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan/atau 

internasional: 

2) Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang 

kedokteran dan kesehatan yang berkualitas agar dapat 

dipubikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional 

bereputasi dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual 

(HAKI): 

3) Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang 

kedokteran dan kesehatan untu pelayanan dan penerapan 

hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat; dan 

																																																													
109https://um.undip.ac.id/fakultas/detail/4/jurusan/45	
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4) Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, 

dan akuntabel, untuk meningkatkan kualitas Tridharma 

perguruan tinggi. 

3) Penelitian Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Universitas 

Diponegoro 

Dalam menjalankan penelitian mahasiswa atau dalam hal ini 

adalah penulisan Karya Tulis Ilmiah, Profram Studi Kedokteran 

Gigi memanfaatkan fasilitas yang ada pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro dalam hal pengurusan Etik penelitian 

(ethical clearance)yaitu melalui pengurusan pengajuan protokol 

etik penelitian kepada KEPK FK UNDIP yang selanjutnya akan 

menerbitkan ijin atau laik etik yang dalam pelaksanaan penelitian 

akan sebagai bukti bahwa sebuah penelitian yang dilakukan 

mahasiswa aman dan sudah laik untuk dijalankan oleh mahasiswa 

terkait serta bahwa program studi telaah memberikan ijin. Dalam 

pelaksaaan penelitian mahasiswa, mahasiswa juga didampingi oleh 

Dosen Pembimbing sebagai pengarah sekaligus pemberi nasihat 

sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan penelitian.. 110 

 Adapun alur dalam pengajuan pemenuhan kelaikan etik dari 

penelitian mahasiswa adalah:  

 

 

																																																													
110Buku Ajar Penulisa Karya Tulis Ilmiah. 2018. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 
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2. Hasil Wawancara dengan Informan dan Narasumber 

a. Hasil wawancara dengan Narasumber 

Hasil wawancara dirangkum berdasarkan pertanyaan yang ditujukan 

kepada masing-masing narasumber pada masing-masing institusi 

pendidikan Kedokteran Gigi 

1) Komite Etik Penelitian Kesehatan 

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Komite Etik Penelitian Kesehatan Institusi 
Pendidikan Kedokteran Gigi 

No.  Pertanyaan  Ketua KEPK  
UNISSULA 

Sekretaris 
KEPK 
UNIMUS 
(sekretaris 
KEPK 
bidang 
FKG) 

KEPK 
UNDIP 

(Tim KEPK 
bidang 
PSKG) 

• Pengajuan berkas (proposal dan rekomendasi ijin 
penelitian mahasiswa dari  program studi)  

• Pengisian protokol etik via website 

Penanganan berkas pengajuan: 

• Penerimaan protokol oleh KEPK FK UNDIP 
• Pengecekan berkas 
• Telaah etik dan perbaikan apabila diperlukan  
• Telaah lanjutan dari protokol yang telah disetujui 
• Penerimaan protokol 

Peandatanganan dan persetujuan etik penelitian 

Penerimaan ethical clearance dan disampaikan ke mahasiswa 
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1.  Bagaimana alur perijinan 
dalam penelitian kesehatan 
bidang kedokteran gigi? 

Melalui 
pengajuan ijin 
dan 
penyelesaian 
administrasi 
proposal 
penelitian 

Melalui 
perijinan 
dari FKG 
dilanjutkan 
dengan 
seminar 
proposal 

Melalui 
perijinan dari 
PSKG, 
penyelesaian 
proposal, 
pengurusan 
surat ijin 

2. Bagaimana  bentuk syarat-
syarat penelitian kesehatan 
pada bidang pendidikan 
kedokteran gigi dengan 
manusia sebagai subjek 
penelitian? 

Telah 
memperoleh 
Ethical 
Clearance 
(EC) 

Menyertakan 
informed 
consent 

 

Memastikan 
iinformed 
consent  

Menyelesai-
kan 
proposal 
yang telah 
dipresentasi
kan kepada 
DPA 

Menyertakan  
informed 
consent  

Telah 
disetujui oleh 
Dosen 
Pembimbing 

3. Bagaimana jika ada syarat 
yang tidak terpenuhi? 

Revisi Revisi Revisi 

4. Apakah ada batasan yang 
ditekankan dalam penelitian 
mahasiswa dengan manusia 
sebagai subjek penelitian? 

Hati-hati 
terhadap 
subjek rentan  

Sesuai track 
pada arahan 
DPA 

 

Memastikan 
telah diisikan 
informed 
consent 

5. Apakah tim KEPK secara 
periodik melakukan 
sosialisasi terhadap 
mahasiswa mengenai 
penelitian kesehatan yang 
dilakukan oleh mahasiswa? 

Dilakukan Dilakukan  Dilakukan  

6. Apa sajakah aspek atau 
faktor-faktor yang harus 
diperhatikan mahasiswa 
dalam mencari atau 
menentukan subjek 
penelitian? 

Persetujuan  

Kemauan 
Subjek 
Penilitian 

Persetujuan Persetujuan 
Subjek 
Penelitian 

7. Bagaimana memproses 
ethical clearance secara 
administratif 

Rekomendasi 
dari institusi 
FKG 

Surat 
pengantar 

Melalui 

Surat 
pengantar 

Melalui 
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perijinan 
dari FKG 
kepada 
KEPK FK 
UNIMUS 

perijinan dari 
PSKG 
kepada 
KEPK FK 
UNDIP 

8. Bagaimana pemenuhan 
prinsip-prinsip etika 
penelitian oleh institusi ? 

Seharusnya 
dilakukan 
pendampingan 
penelitian 

Pelaporan 
kejanggalan  

Pendampi-
ngan 
penelitian 

Melihat 
keberlangsun
g-an 
penelitian 

9. Realita yang terjadi saat ini,  
ada beberapa hal yang 
membuat pengurusan EC 
lama, akibatnya beberapa 
penelitian dilangsungkan 
terlebih dahulu tanpa EC, 
bagaimana tanggapan anda, 
dan apakah itu terjadi pada 
Mahasiswa atau peneliti 
dilingkungan institusi ini ? 

Disarankan 
tidak, tapi 
pernah terjadi 

Ada yang 
diperbolehk
an 

Diperolehkan  

(Sumber Data Primer Diolah) 

 Hasil wawancara dengan Komite Etik Penelitian Kesehatan yang bertugas di 

tiga Institusi Pendidikan terkait pendidikan Kedokteran Gigi dilakukan dengan 

melaksanakan wawancara yang dilakukan dengan Ketua KEPK FKG UNISSULA, 

Sekretaris KEPK FKG UNIMUS bidang kedokteran Gigi, Anggota KEPK FKG 

UNIMUS yang diwakili oleh Ketua Program Studi Kedokteran Gigi UNDIP, alur 

perijinan penelitian mahasiswa dalam melakukan penelitian sama di setiap 

institusi, yaitu menyelesaikan prosedur pengerjaan proosal penelitian  dan 

menyelesaikan seminar proposal yang telah mendapatkan arahan dari Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA) serta mendapatkan semua administrasi pra 
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penelitian dengan pengurusan surat ijin penelitian yang merupakan pengantar dari 

institusi terkait untuk disampaikan kepada institusi tujuan.  

 Untuk penelitian dengan subjek penelitian manusia, tiga Institusi Pendidikan 

Kedokteran Gigi tersebut mewajibkan untuk pengajuan Laik Etik yang diurus 

dengan menggunakan Protokol Ethical Clearance (EC) yang kemudian diproses 

oleh KEPK terkait seperti yang telah disepakati oleh KEPK Nasional yang 

menyangkut tentang penelitian kesehatan melibatkan manusia harus disertaiEthical 

Clearance (EC).  

 Syarat-syarat dan ketentuan secara administratif pembuatan dan pengurusan 

EC bagi mahasiswa adalah dengan menyertakan surat pengantar dari institusi, 

dalam hal ini ada perbedaan dari institusi FKG UNISSULA dengan FKG 

UNIMUS dan PSKG UNDIP, yaitu pengurusan Ethical Clearance (EC) pada 

mahasiswa FKG UNISSULA dilakukan oleh KEPK di institusinya sendiri karena 

telah terdapat KEPK di institusi FKG UNISSULA. Berbeda dengan FKG 

UNIMUS dan PSKG UNDIP keduanya masih melakukan pengurusan Ethical 

Clearance (EC) di KEPK yang dinaungi oleh fakultas kedokteran, meskipun 

demikian telah ada anggota yang merupakan civitas akademik bagian kedokteran 

gigi. Secara administratif lain, syarat dan ketentuan ketiga institusi ini sama yaitu 

menyertakan Surat pengantar diberikan oleh ketua program studi akademik beserta 

disertakan proposal dan pengisian protokol pembuatan Ethical Clearance 

(EC)yang diisi secara online.  
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 Persyaratan yang tidak terpenuhi dalam pengurusan Ethical Clearance (EC)  

ini kemudian akan dikembalikan dan dilakukan revisi oleh pihak terkait dalam hal 

ini adalah mahasiswa, meskipun hingga saat ini persyaratan ini rata-rata pada 

ketiga institusi tersebut biasanya mengenai waktu penelitian, prosedur penelitian 

yang perlu diperjelas, dan lain-lain. 

 Hal-hal yang ditekankan kepada maahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

kesehatan dari KEPK FKG UNISSULA adalah salah satunya lebih berhati-hati 

terhadap penelitian yang melibatkan subjek rentan seperti ibu hamil, narapidana, 

mahasiswa, dan anak-anak hal in karna subjek rentan tersebut belum memiliki 

otoritas penuh seperti manusia lain sebagai subjek penelitian.111 FKG UNIMUS 

menganjurkan pelaksanaan penelitian hendaknya benar-benar memperhatikan 

arahan Dosen Pembimbing Akademik.112PSKG UNDIP menambahkan bahwa 

yang tidak kalah penting adalah mempertegas keberadaan informed consent dari 

mahasiswa sebelum dilakukannya penelitian kesehatan, karna informed consent 

merupakan hal yang sangat krusial dalam melaksanakan penelitian.113 

 Untuk itu, KEPK dari setiap institusi juga melakukan himbauan atau 

sosialisasi terhadap mahasiswa secara periodik mengenai penelitian kesehatan 

yang dilakukan mahasiswa melalui modul atau mata kuliah yang diajarkan di 

kurikulum metodologi penelitian yang membahas beberapa aspek mengenai 

biostatistik dan penelitian kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

kesalahan dan mengingatkan kembali mahasiswa terhadap ketentuan-ketentuan 

																																																													
111Sandy Christiono, FKG UNISSULA, pada tanggal 16 Juli 2019 
112Hayyu Failasufa, FKG UNIMUS, pada tanggal 9 Juli 2019 
113Gunawan, PSKG FK UNDIP, pada tanggal  10 Juli 2019	
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mengnai penelitian kesehatan. Sementara itu, Faktor-faktor yang harus 

diperhatikan mahasiswa dalam mencari atau menentukan subjek penelitian adalah 

salah satunya persetujuan dan kemauan subjek penelitian, hal ini tentunya harus 

disertai dengan pemahaman dari masing-masing subjek penelitian sehingga tidak 

menimbulkan multitafsir dari pihak-pihak dalam penelitian yaitu peneliti dan 

subjek penelitian. 

 Pemenuhan prinsip-prinsip etika penelitian oleh institusi rata-rata adalah 

adanya pendampingan pada saat pelaksaan penelitian, akan tetapi Ketua KEPK 

FKG UNISSULA menambahkan hal ini tidak mudah terkait ketersediaan sumber 

daya manusia pada KEPK dan terbatas pada biaya yang tidak sedikit jika 

dilakukan pendamingan. Ditambahkan juga bahwa pelaporan pada saat terjadi 

kegagalan dan pelanggaran yang terjadi juga tidak kalah penting, dua hal ini juga 

jarang dilakukan oleh peneliti. Selain itu pelanggaran yang sering terjadi bukan 

pada saat pembuatan EC  akan tetapi pada saat pelaksanaan penelitian kesehatan, 

yang mana pelanggaran biasanya terkait dengan tidak diberikannya kompensasi 

yang seharusnya diberikan oleh peneliti terhadap subjek peneliti. 

 Pada penelitian kesehatan yang dilakukan mahasiswa, tidak diperkenankan 

melakukan penelitian sebelum Ethical Clearance (EC) diterbitkan, akan tetapi 

terkait dengan keterbatasan waktu dan perijinan dengan institusi tujuan hal ini 

pada ketiga institusi ini tidak menyarankan demikian, tetapi pernah terjadi 

demikian dan dilakukan evaluasi terhadap jenis penelitiannya, jika resiko minimal 

bahkan tidak ada seperti kuesioner wawancara tertutup, maka tidak 
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dipermasalahkan. Akan tetapi selanjutnya sebagai evaluasi dan tetap tidak 

diperbolehkan. 

2) Ketua Program Studi Akademik Kedokteran Gigi 

Tabel 3.2 Hasil Wawancara Ketua Program Studi Kedokteran Gigi 

No. Pertanyaan  Kaprogdi 
FKG 
UNISSULA 

Kaprogdi 
FKG 
UNIMUS 

Kaprogdi FK 
UNDIP 

1. Bagaimana prosedur 
pelaksanaan penelitian 
kesehatan yang 
dilakukan oleh 
mahasiswa sejauh ini?  

Pengajuan ijin 
dan ethical 
clearance 

Pengajuan ijin 
dan pengajuan 
EC 

Pengajuan ijin 
dan pengajuan 
EC 

2. Apakah ada peraturan 
internal yang mengatur 
mengenai penelitian 
mahasiswa dengan 
manusia subjek 
penelitian? 

Tidak ada Tidak ada  Tidak ada 

3. Dalam bentuk apa 
peraturan tersebut dibuat 
dan sudahkah ada 
sosialisai kepada 
mahasiswa ? 

- - - 

4. Bagaimana bentuk 
penghargaan kepada 
mahasiswa dalam hal 
ini? 

Kelulusan  Kelulusan  Kelulusan  

5. Bagaimana dukungan 
dari program studi dalam 
pelaksanaan kegiatan 
penelitian kesehatan 
tersebut ?  

Pendampingan 
dan 
monitoring  

Pendampingan Pendampingan 

6. Apakah ada hambatan 
yang biasanya 
dikeluhkan oleh 
mahasiswa dalam 
melakukan penelitian 
kesehatan ? 

Jumlah subjek 
penelitian 

Pengurusan 
EC 

Pengurusan 
EC 

7. Bagaimana bentuk 
dukungan dari program 
studi untuk mengatasi 

Pengurusan 
MOU  

Pengupayaan 
pengurusan 
EC lebih cepat 

Dengan surat 
jembatan 
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hambatan tersebut ? dengan KEPK 

8. Apakah pasien pernah 
melakukan complain 
terhadap prosedur yang 
dilakukan oleh 
mahasiswa? Apa 
contohnya dan 
bagaimana prosedur 
penyelesaian komplain 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

(Sumber Data Primer diolah) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Program Studi Akademik FKG 

UNISSULA, FKG UNIMUS, dan PSKG UNDIP untuk prosedur penelitian 

kesehatan yang dilakukan mahasiswa terjawab bahwa harus dilakukan perijinan 

disertai Ethical Clearance (EC) yang diterbitkan oleh institusi terkait untuk 

ditujukan kepada institusi tujuan. Semnetara itu peraturan internal yang mengatur 

tentang penelitian kesehatan mahasiswa tidak ada. Ketua program studi (progdi) 

akademik FKG UNISSULA menabahkan hal ini dikarenakan semua peraturan 

mengacu pada pedoman penelitian kesehatan mahasiswa yang diatur oleh nasional 

yang telah di sesuaikan dengan kurikulum pendidikan. 114 

 Penghargaan yang diperoleh mahasiswa adalah dengan dinyatakannya 

kelulusan untuk selanjutnya melanjutkan pendidikan program studi profesi 

kedokteran gigi. sementara itu, bentuk dukungan dari program studi dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian kesehatan masing-masing institusi sepakat 

dukungan ynag diberikan adalah dengan melakukan pendampingan sebagai 

pmenuhan kewajiban Dosen Pembimbing Akademik serta ditambakan monitoring 

setiap kegiatan penelitian mahasiswa. 

																																																													
114Musri amurwaningsih. FKG UNISSULA. Pada tanggal 11 Juli 2019 
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 Permasalahan lain dalam penelitian kesehatan yang dilakukan mahasiswa 

adalah terjadinya beberapa hambatan diantaranya FKG UNDIP dan PSKG UNDIP 

menyatakan bahwa pengurusan EC yang membutuhkan waktu yang lama menjadi 

sebagian besarkendala mahasiswa dimana usaha progdi untuk membantu 

menyelesaikan hambatan tersebut adalah dengan pengupayaan dan pemberitahuan 

serta menjembatani supaya pengurusannya dipercepat. Sementara kaprogdi FKG 

UNISSULA mengeluhkan terkadang keluhan muncul pada jumlah subjek 

penelitian yang kurang di beberapa peneliian. Untuk mengurangi hal tersebut, 

upaya yang dilakukan adalah dengan pembuatan Memorandum of Understanding 

(MoU) dengan institusi yang kemungkinan besar akan dibutuhkan dalam 

penelitian mahasiswa.115 

 Meskipun demikian, ketiga institusi tidak pernah menjumpai adanya 

komplain dari subjek penelitiann yang merasa dirugikan atau merasakan keresahan 

akibat penelitian yan dilakukan mahasiswa. 

3) Dosen Pembimbing Penelitian Kesehatan Mahasiswa.  

Tabel 3.3 Hasil Wawancara Dosen Pembimbing Penelitian Kesehatan 

Mahasiswa 

No. Pertanyaan Dosen 
Pembimbing 
FKG 
UNISSULA 

Dosen 
Pembimbing 
FKG 
UNIMUS 

Dosen 
Pembimbing 
PSKG FK 
UNISSULA 

1. Bagaimana peran dosen 
pembimbing penelitian 
kesehatan dalam bidang 

Mengawal 
mahasiswa 

Memfasilitasi 
mahasiswa 

Memfasilitasi 
mahasiswa 

																																																													
115Musri Amurwaningsih. FKG UNISSULA. 11 Juli 2019 
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kedokteran gigi? 
2. Seberapa jauh intervensi 

yang dilakukan oleh 
mahasiswa dalam 
melakukan penelitian 
kesehatan bidang 
kedokteran gigi kepada 
manusia sebagai subjek 
penelitian? 

Observasi 
Data 
sekunder 
Tindakan 
preventif 

Observasi  
In vivo 
 

Observasi 
 

3. Bagaimana upaya 
memberikan 
pendampingan pada 
mahasiswa dalam 
melaksakan penelitian 
kesehatan terutama 
dengan manusia sebagai 
subjek penelitian? 

Trial  
Monitoring  
 
 

Pendampingan 
sebelum, pada 
saat, dan 
setelah 
penelitian 

Pendampingan 
sebelum, pada 
saat, dan 
setelah 
penelitian agar 
sesuai dengan 
konsep 

4. Apakah penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa 
sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Kedokteran? 

Ya  Ya  Ya  

5. Jika terjadi penyimpangan 
dengan hal tersebut, 
apakah upaya dosen 
pembimbing dalam 
mengarahkan mahasiswa? 

Tidak 
pernah, akan 
di cut off 

Tidak pernah, 
akan 
dilakukan 
pengarahan 

Tidak pernah, 
akan 
dilakukan 
pemanggilan 

(Sumber Data Primer diolah) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dosen Pembimbing 

Penelitian Kesehatan Mahasiswa,  peran Dosen Pembimbing Akademik adalah 

mengawal serta memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga penelitian mahasiswa seuai 

dengan arahan dan sesuai dengan konsep yang telah disepakati bersama. 
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 Intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian 

kesehatan bidang kedokteran gigi kepada manusia sebagai subjek penelitian sejauh 

ini pada menurut perwakilan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) FKG 

UNISSULA adalah observasi, pengambilan data sekunder, dan tindakan 

preventif.116 Sementara menurut perwakilan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

FKG UNIMUS pada mahasiswa bimbingannya adalah terkait observasi, kuesioner, 

dan beberapa tindakan in vivo yang ringan.117 Dan menurut perwakilan Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA) PSKG FK UNDIP adalah seputar observasi.118 

 Adapun upaya memberikan pendampingan pada mahasiswa dalam 

melaksakan penelitian kesehatan terutama dengan manusia sebagai subjek 

penelitian adalah dengan pendampingan pada sebelum, saat dans setelah 

penelitian, hal ini juga karna sangat terkait denga konsep yang telah disepakati 

pada proposal penelitian mahasiswa sehingga kemungkinan kemungkinan buruk 

tidak atau minimal terjadi. Ditambahkan oleh perwakilan DPA FKG UNISSULA, 

bahwa monitoring pada saat trial atau pada saat subjek awal penelitian akan 

dilakukan pendampingan sehingga DPA juga dapat memastikan bahwa penelitian 

sesuai dengan prosedur yang telah diseminarkan dan disepakati.119 

 Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di ketiga institusi tersebut sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan 

																																																													
116Niluh Ringga Wonoprobowati. FKG UNISSULA. Pada tanggal 11 Juli 2019 
117RR. Sarah Ladytama. FKG UNIMUS. Pada tanggal 9 Juli 2019 
118Yoghi Bagus Prabowo. PSKG FK UNDIP. Pada tanggal 14 Juli 2019 
119Niluh Ringga Wonoprobowati. FKG UNISSULA. Pada tanggal 11 Juli 2019	
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Kedokteran yang dilakusanakan sesuai bidang ilmu dan dilakukan endampingan 

oleh DPA institusi terkait. Apabila ada pelanggaran, dari FKG UNISSULA 

memilih melakukan cut off diawal dan mengganti konsep penelitian, begitu juga 

dengan FKG UNIMUS dan PSKG UNDIP ynag akan melakukan pemanggilan 

serta pengarahan terkait penelitian yang seharusnya dilakukan oleh mahasiwa 

Kedokteran Gigi sesuai dengan peraturan yan berlaku. 

b. Hasil wawancara dengan informan 

1) Mahasiswa dengan subjek penelitian manusia 

a) Mahasiswa FKG UNISSULA 

Tabel 3.4 Hasil Wawancara mahasiswa dengan subjek penelian manusia 

(Mahasiswa FKG UNISSULA) 

No. Pertanyaan Mahasiswa 

1 2 3 4 5 

1. Kapan mulai 
melaksanakan 
penelitian 
kesehatan? 

Juli  2018 2018 2018-2019 2018  

2. Bagaimana 
prosedur 
dalam 
pelaksanaan 
penelitian 
kesehatan? 
Apa saja 
hambatan 
dalam 
pencarian 
subjek 
penelitian 
kesehatan pada 
pendidikan 

Pengajuan 
EC  
Informed 
consent 

Pengajuan 
EC  
Pengajuan 
surat  ijin 
Informed 
consent 

Pengajuan 
surat ijin 
Observasi  
Pengajuan 
EC  
Informed 
consent 

Pengurusan 
ijin  
Pengajuan EC  
Informed 
consent 

Pengajuan 
EC  
Informed 
consent 
Permintaan 
ijin RS 
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kedokteran 
gigi ? 

3. Apa saja 
penyebab 
hambatan 
tersebut dan 
bagaimana 
cara 
mengatasinya? 

Penentuan 
jumlah 
subjek 
penelitian  

Ketersediaan 
subjek 
penelitian 

Penggantian 
Subjek 
penelitian  

Timing 
pelaksanaan 
penelitian 

Ketersediaan 
pasien  

4. Bagaimana 
bentuk 
dukungan dari 
program studi 
untuk 
mengatasi 
hambatan 
tersebut ? 

Penggantian 
rumus 

Penentuan 
kit 
perawatan 
yang 
diberikan 
oleh 
mahasiswa 
kepada 
subjek 
penelitian 

-  Pendampingan Pemberian 
bimbingan 
dalam 
pemberian 
obat 
antisipasi 

5. Apakah pasien 
diberitahu 
prosedur 
dilakukannya 
pemeriksaan 
gigi oleh 
mahasiswa? 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

6. Bagaimana 
komentar 
pasien setelah 
mengetahui 
bahwa yang 
melakukan 
pemeriksaan 
adalah 
mahasiswa? 

Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  

7. Apakah pasien 
diberi 
informasi 
mengenai 
resiko pada 
penelitian 
kesehatan 
yang akan 
dilakukan? 
Bagaimana 
cara 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  
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penjelasannya? 
(Sumber Data Primer diolah) 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh lima orang mahasiswa di satu 

institusi yaitu FKG UNISSULA yang telah melaksanakan penelitian kesehatan 

dengan melibatkan manusai sebagai subjek penelitiannya, didapatkan hasil bahwa 

dalam penelitian yang dilakukan rata-rata tahun 2018, proses pengajuan untuk 

melaksanakan penelitian kesehatan adalah pembuatan draft proposal yang 

selanjutnya diseminarkan, dilanjutkan dengan pengurusan ijin dan Ethical 

Clearance yang kemudian akan diserahkan kepada institusi tujuan sebelum 

dilakukannya penelitian kesehatan. 

 Hingga saat ini, hambatan yang dikeluhkan mahasiswa FKG UNISSULA 

dalam melaksanakan penelitian kesehatan adalah terkait subjek penelitian, baik 

dari penentuan jumlah, ketersediaan subjek penelitian, penggantian subjek 

penelitian dan penyesuaian timing dengan subjek penelitian. Jumlah subjek disini 

adalah terkait perumusan jumlah sampel yang selanjutnya tidak sesuai dengan 

jumlah subjek penelitian pada suatu populasi di lapangan. Ketersediaan subjek 

penelitiaan yang masih ada keraguan. Penggantian subjek penelitian yang 

selanjutnya dikaitkan dengan penyesuaian timing dengan subjek penelitian. 

 Bentuk dukungan dari program studi untuk mengatasi hambatan tersebut 

salah satunya pada jumlah ketersediaan pasien adalah dengan meninjau kembali 

metode penentuan jumlah sampel, selain itu untuk mengurangi keraguan subjek 

penelitian, pihak instusi juga menyarankan mahasiswa bersikap dan berpakaian 

layaknya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan dibekali 
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pengetahuan dan obat antisipasi serta kit perawatan untuk pasien yang di berikan 

oleh DPA sebagai obat penatalaksanaan pertama penanggulangan dan perawatan 

kesehatan gigi mulut tanpa efek samping, serta upaya pendampingan. 

 Mahasiswa juga mengemukakan bahwa segala prosedur baik resiko telah 

disampaikan kepada subjek penelitian dan subjek penelitian merespon dengan baik 

dengan mengetahui bahwa pelaksanaan penelitian kesehatan dilaksanakan oleh 

mahasiswa Kedokteran Gigi. 

b) Mahasiswa FKG UNIMUS 

Tabel 3.5 Hasil Wawancara mahasiswa dengan subjek penelian manusia 

(Mahasiswa FKG UNIMUS) 

No. Pertanyaan Mahasiswa 

1 2 3 4 5 

1. Kapan mulai 
melaksanakan 
penelitian 
kesehatan? 

September- 
oktober 2018 

2018 2018 Mei-Juni 
2018 

2018 

2. Bagaimana 
prosedur 
dalam 
pelaksanaan 
penelitian 
kesehatan? 
Apa saja 
hambatan 
dalam 
pencarian 
subjek 
penelitian 
kesehatan pada 
pendidikan 
kedokteran 
gigi ? 

Pengajuan EC 
Pembimbingan  
 

Pengajuan 
EC 
Perijinan 
ke 
sekolah  
 

Pengajuan 
proposal, 
pengajuan EC 

Pengajuan EC 
Perijinan ke 
sekolah 

Peninjauan 
subjek 
penelitian 
Pengajuan EC  
Surat ijin ke 
sekolah 
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3. Apa saja 
penyebab 
hambatan 
tersebut dan 
bagaimana 
cara 
mengatasinya? 

Menghubungi 
pihak terkait 

Mencari 
subjek 
penelitian  

Menyesuaikan 
pencarian 
subjek 
penelitian 

Menyesuaikan 
timing 
pencarian 
subjek 
penelitian 

Menyesuaikan 
timing 
pencarian 
subjek 
penelitian,  
Melakukan 
penelitian 
terlebih 
dahulu 

4. Bagaimana 
bentuk 
dukungan dari 
program studi 
untuk 
mengatasi 
hambatan 
tersebut ? 

- Review 
ulang 
prosedur 

Review 
penentuan 
jumlah subjek 
penelitian 

Penyesuaian 
Timing pada 
saat 
penelitian, 
MOU ke 
sekolah 

Penyesuaian 
Timing pada 
saat penelitian 

5. Apakah pasien 
diberitahu 
prosedur 
dilakukannya 
pemeriksaan 
gigi oleh 
mahasiswa? 

Di informed 
consent, tidak 
dijelaskan 

Di 
informed 
consent, 
dan 
dijelaskan 

Di informed 
consent, dan 
dijelaskan 

Di informed 
consent, dan 
dijelaskan 
kepada pasien 
(bukan 
kepada orang 
tua) 

Di informed 
consent, dan 
dijelaskan 
kepada pasien 
(bukan 
kepada orang 
tua) 

6. Bagaimana 
komentar 
pasien setelah 
mengetahui 
bahwa yang 
melakukan 
pemeriksaan 
adalah 
mahasiswa? 

Kaget Menerima  Menerima  Ragu  Malas, karna 
kompensasi 
kurang 

7. Apakah pasien 
diberi 
informasi 
mengenai 
resiko pada 
penelitian 
kesehatan 
yang akan 
dilakukan? 
Bagaimana 
cara 

Ya  Ya  Ya  Ya Ya  
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penjelasannya? 
(Sumber Data Primer diolah) 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada lima orang mahasiswa di 

satu institusi yaitu FKG UNIMUS yang telah melaksanakan penelitian kesehatan 

dengan melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya, didapatkan hasil bahwa 

dalam penelitian yang dilakukan rata-rata tahun 2018, prosedur pengajuan untuk 

melaksanakan penelitian kesehatan adalah pembuatan draft proposal yang 

selanjutnya diseminarkan, dilanjutkan dengan pengurusan ijin dan Ethical 

Clearance (EC)yang kemudian akan diserahkan kepada institusi tujuan sebelum 

dilakukannya penelitian kesehatan. 

 Hambatan yang dikeluhkan mahasiswa FKG UNIMUS dalam 

melaksanakan penelitian kesehatan beberapa terkait subjek penelitian, baik dari 

mencari subjek penelitian, menyesuaikan penentuan jumlah subjek penelitian, 

penyesuaian timing dengan subjek penelitian dan yang terkait dengan ketersediaan 

DPA dari institusi. Jumlah subjek disini adalah terkait perumusan jumlah sampel 

yang selanjutnya tidak sesuai dengan jumlah subjek penelitian pada suatu populasi 

di lapangan. Penyesuaian timing yang membuat mahasiswa berangkat untuk 

menyelesaikan penelitian terlebih dahulu sebelum Ethical Clearance (EC) selesai. 

 Menurut mahasiswa terkait, Bentuk dukungan dari program studi untuk 

mengatasi hambatan tersebut salah satunya yang terkait dengan jumlah 

ketersediaan pasien adalah dilakukannnya review kembali terkait penentuan 

jumlah sampel. Sementara untuk timing yang tidak tepat, mahasiswa memiliki 

inisiatif untuk melakukan penelitian dengan penggabungan penelitian bersama 
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temannya yang sudah menyelesaikan prosedur Ethical Clearance (EC)Sementara 

untuk ketersediaan subjek penelitian, menurut mahasiswa pihak institusi FKG 

telah membantu membuatkan kerjasama dengan institusi tujuan sehingga membuat 

pasien lebih percaya tanpa ragu. 

 Mahasiswa juga mengemukakan bahwa segala prosedur baik resiko telah 

disampaikan kepada subjek penelitian dan subjek penelitian merespon dengan baik 

meskipun ada beberapa yang merasa kaget bahkan merasa ragu terhadap tindakan 

mahasiswa, ada juga subjek penelitian yang merasa keberatan dengan 

pertimbangan kompensasi yang dirasa kurang. Untuk pelaksanaan penelitian, ada 

beberapa mahasiswa dengan subjek penelitian berupa anak-anak yang tidak 

didampingi oleh orang tua, akan tetapi informed consent telah disampaikan 

kepadaorang tua anak dengan mengetahui bahwa pelaksanaan penelitian kesehatan 

dilaksanakan oleh mahasiswa kedokteran gigi sehingga dalam hal ini guru yang 

menjadi pendamping saat dilaksanakannya penelitian. 

c) Mahasiswa PSKG FK UNIDP 

Tabel 3.6 Hasil Wawancara mahasiswa dengan subjek penelian manusia 

(Mahasiswa PSKG UNDIP) 

No. Pertanyaan Mahasiswa 

1 

1. Kapan mulai melaksanakan 
penelitian kesehatan? 

2019 

2. Bagaimana prosedur dalam 
pelaksanaan penelitian 
kesehatan? Apa saja hambatan 
dalam pencarian subjek 

Pengajuan Ethical Clearance (EC) 
KEPK Kariadi UNDIP 
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penelitian kesehatan pada 
pendidikan kedokteran gigi ? 

3. Apa saja penyebab hambatan 
tersebut dan bagaimana cara 
mengatasinya? 

Penyesuaian dan pencarian subjek 
penelitian  

4. Bagaimana bentuk dukungan dari 
program studi untuk mengatasi 
hambatan tersebut ? 

Pendampingan oleh drg. Spesialis  

5. Apakah pasien diberitahu 
prosedur dilakukannya 
pemeriksaan gigi oleh 
mahasiswa? 

Ya  

6. Bagaimana komentar pasien 
setelah mengetahui bahwa yang 
melakukan pemeriksaan adalah 
mahasiswa? 

Awalnya ragu 

7. Apakah pasien diberi informasi 
mengenai resiko pada penelitian 
kesehatan yang akan dilakukan? 
Bagaimana cara penjelasannya? 

Ya  

(Sumber Data Primer diolah) 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu mahasiswa 

Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran UNDIP yang melaksanakan 

penelitian kesehatan dengan manusia sebagai subjek penelitian yang dilakukan 

penelitian pada tahun 2019 menyatakan bahwa pelaksaan prosedur pelaksanaan 

penelitian diawali dengan penyelesaian proses pengajuan proposal yang telah 

diseminarkan dan diusulkan untuk uji laik etik yang selanjutnya di tujukan kepada 

institusi tempat dilaksanakan penelitian sehingga akan mendapatkan persetujuan 

dari pihak yang dituju yang selanjutnya akan dilaksanakan penelitian. 

 Hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan mahasiswa 

adalah penyesuaian dan pencarian subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi sehingga menurut mahasiswa, dibutuhkan peran program studi 
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dalam proses penelitiannya. Dalam hal ini atas permintaan mahasiswa, program 

studi memberikan fasilitas dengan pendampingan langsung dilapangan pada saat 

penelitian berlangsung. 

 Dalam melaksanakan penelitian kesehatan, subjek penelitian mengetahui 

bahwa penelitian dilakukan oleh mahasiswa, dan semua prosedur telah 

diberitahukan sampai dengan resiko penelitian, meskipun dengan respon yang 

awalnya, kemudian subjek penelitian merespon dengan baik. 

2) Manusia sebagai subjek penelitian mahasiswa 

a) Subjek Penelitian Mahasiswa FKG UNISSULA 

Tabel 3.7 Hasil Wawancara dengan subjek penelian yang dilakukan 

penelitian oleh mahasiswa FKG UNISSULA 

No. Pertanyaan Subjek Penelitian 

1 2 3 4 5 

1. Kapan dan 
bilamana 
pasien datang 
untuk 
memeriksakan 
kondisi 
kesehatan dan 
keluhan gigi 
dan mulut? 

Jika ada 
keluhan  

Jika ada 
keluhan 

Jika ada 
keluhan  

Jika ada 
keluhan 

6 bulan 
sekali dan 
jika ada 
keluhan  

2. Apakah 
pasien 
mengetahui 
bahwa pasien 
diperiksa oleh 
mahasiswa? 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

3. Apakah 
pasien 
mengetahui 

Dijelaskan, 
tetapi tidak 
dijelaskan 

Dijelaskan, 
dengan 
penjelasan 

Dijelaskan 
sampai dengan 
resiko  

Dijelaskan 
dan 
mengetahui 

Tidak 
dijelaskan 
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prosedur dan 
bagaimana 
pemahaman 
pasien 
mengenai 
prosedur 
dilakukannya 
pemeriksaan 
gigi oleh 
mahasiswa? 

resiko. resiko 
yang 
minimal 

secara jelas  

4. Bagaimana 
komentar 
pasien setelah 
mengetahui 
bahwa yang 
melakukan 
pemeriksaan 
adalah 
mahasiswa? 

Merasa 
berbahaya 

Khawatir  Sesuai dengan 
prosedur dan 
ada 
perlindungan, 
EC 

Tidak apa-
apa 

Tidak apa-
apa asalkan 
tidak 
menyebabkan 
masalah yang 
besar 

5. Apakah 
pasien merasa 
nyaman 
dilakukan 
perawatan 
oleh 
mahasiswa 
kedokteran 
gigi? 

Ya  Ya, 
dengan 
sukarela 

Nyaman  Nyaman  Nyaman  

6. Apakah 
pasien 
mengetahui 
bahwa 
prosedur yang 
dilaksanakan 
tersebut 
merupakan 
bagian dari 
prosedur 
penelitian 
kesehatan? 

Tidak, 
terkait hasil 
yang tidak 
disampaikan 

Ya  Ya  Ya  Ya, prosedur 
penelitian 
dilakukan di 
ruang terbuka 

7. Apakah 
pasien 
dimintai 
persetujuan 
dari dokter 
gigi muda 

Ya  Ya  Ya Ya  Ya, secara 
lisan bukan 
tertulis 
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sebelum 
dilakukannya 
tindakan?  
(Sumber Data Primer diolah) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang subjek penelitian yang 

dilakukan penelitian oleh mahasiswa FKG UNISSULA, didapatkan hasil bahwa 

rata-rata subjek penelitian memeriksakan kondisi gigi pada saat ada keluhan dan 

satu pasien menambahkan selain ada keluhan juga setiap kontrol rutin 6 bulan 

sekali. 

 Kelima subjek penelitian mengetahui bahwa prosedur penelitian 

dilaksanakan oleh mahasiswa kedokteran gigi dan segala prosedur penelitian 

terjelaskan dan dimengerti dengan baik, akan tetapi beberapa subjek penelitian 

menerangkan bahwa penjelasan masih kurang dimengerti, kurang rinci dan ada 

yang merasa tidak dijelaskan resiko penelitian. Hal lain mengenai komentar subjek 

penelitian dengan dilakukannya penelitian oleh mahasiswa adalah adanya 

kekhawatiran dan merasa berbahaya, tapi terdapat subjek penelitian yang merasa 

sudah yakin bahwa mahasiswa telah menjalani prosedur laik etik sehingga 

semuanya telah terjamin. Meskipun demikian, subjek penelitian sepakat tetap 

merasa nyaman dilakukan penelitian oleh mahasiswa. 

 Subjek penelitian yang dilakukan wawancara semuanya mengetahui bahwa 

prosedur yang dilaksanakan tersebut merupakan bagian dari prosedur penelitian 

kesehatan, dan sebagian dari merekaingin dijelakan hasil dari penelitian tersebut. 

Dan sabgian lain merasa terganggu dengan penelitian yang dilakukan ditempat 

yang terbuka. 
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 Menurut subjek penelitian, semua peneliti  meminta persetujuan untuk 

prosedur yang akan dilakukan walaupun sebagian masih tidak menerima dan 

menandatangani ijin tertulis. Selain itu beberapa subjek penelitian tidak 

mengetahui prosedur pelaporan apabila terdapat ketidaknyamanan atau adanya 

pelanggaran dalam penelitian. 

b) Subjek Penelitian FKG UNIMUS 

Tabel 3.8 Hasil Wawancara dengan subjek penelian yang dilakukan 

penelitian oleh mahasiswa FKG UNIMUS 

No. Pertanyaan Subjek Penelitian 

1 2 3 4 5 

1. Kapan dan 
bilamana pasien 
datang untuk 
memeriksakan 
kondisi 
kesehatan dan 
keluhan gigi 
dan mulut? 

Saat ada 
keluhan 

Saat ada 
keluhan  

Saat sakit 
gigi, 6  
bulan 
sekali 

Sakit gigi, 6 
bulan sekali 

Jika sakit dan 
rutin 
membersihkan 
karang gigi 

2. Apakah pasien 
mengetahui 
bahwa pasien 
diperiksa oleh 
mahasiswa? 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

3. Apakah pasien 
mengetahui 
prosedur dan 
bagaimana 
pemahaman 
pasien 
mengenai 
prosedur 
dilakukannya 
pemeriksaan 
gigi oleh 

Ya  Tidak 
dengan 
lengkap 
(tidak 
dijelaskan 
resiko) 

 Tidak 
dengan 
lengkap 
(tidak 
dijelaskan 
resiko) 

Ya, tetapi 
tidak 
resikonya 

Ya, 
penatalaksanaan 
komplikasi 
tidak 
disampaikan 
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mahasiswa? 
4. Bagaimana 

komentar 
pasien setelah 
mengetahui 
bahwa yang 
melakukan 
pemeriksaan 
adalah 
mahasiswa? 

Tidak 
apa-apa 

Biasa saja Baik  Baik  Cemas dan ragu 

5. Apakah pasien 
merasa nyaman 
dilakukan 
perawatan oleh 
mahasiswa 
kedokteran 
gigi? 

Tidak 
nyaman 

Biasa saja Nyaman  Nyaman  Sedikit tidak 
Nyaman  

6. Apakah pasien 
mengetahui 
bahwa prosedur 
yang 
dilaksanakan 
tesebut 
merupakan 
bagian dari 
prosedur 
penelitian 
kesehatan? 

Ya , 
walaupun 
ada 
perubahan 
urutan 

Kurang 
tau  

Ya  Ya  Ya  

7. Apakah pasien 
dimintai 
persetujuan dari 
dokter gigi 
muda sebelum 
dilakukannya 
tindakan?  

Ya  Ya, hanya 
secara 
lisan 

Ya , 
hanya 
secara 
lisan 

Ya  Ya  

(Sumber Data Primer diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang subjek penelitian yang 

dilakukan penelitian oleh mahasiswa FKG UNIMUS, didapatkan hasil bahwa rata-

rata subjek penelitian memeriksakan kondisi gigi pada saat ada keluhan dan satu 

pasien menambahkan selain ada keluhan juga setiap kontrol rutin 6 bulan sekali. 
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 Kelima subjek penelitian mengetahui bahwa prosedur penelitian 

dilaksanakan oleh mahasiswa kedokteran gigi dan segala prosedur penelitian 

terjelaskan dan dimengerti dengan baik, akan tetapi beberapa subjek penelitian 

menyampaikan bahwa penjelasan masih belum menjelaskan resiko penelitian. Hal 

lain mengenai komentar subjek penelitian dengan dilakukannya penelitian oleh 

mahasiswa adalah adanya kekhawatiran dan kecemasan dari subjek penelian,. 

Meskipun demikian, sebagian subjek penelitian tetap merasa nyaman dilakukan 

penelitian oleh mahasiswa dengan sebagian yang lain merasa kurang dan tidak 

nyaman. 

 Subjek penelitian yang dilakukan wawancara sebagian besar mengetahui 

bahwa prosedur yang dilaksanakan tersebut merupakan bagian dari prosedur 

penelitian kesehatan, meskipun ada yang merasa bahwa salah satu atau beberapa 

prosedur ada ynag dirubh urutannya pada saat pelaksanaan penelitianaa. 

 Menurut subjek penelitian, semua peneliti  meminta persetujuan untuk 

prosedur yang akan dilakukan walaupun sebagian masih secara lisan. Selain itu 

beberapa subjek belum mengetahui bagaimana cara melapor apabila terjadi 

kegagalan atau pelanggaran. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Subjek Penelitian 

Kesehatan pada Bidang Pendidikan Kedokteran Gigi 

a. Bentuk Pengaturan  

1) Instrumen Hukum Umum 

Pengaturan mengenai penelitian kesehatan pada institusi pendidikan 

kedokteran/kedokteran gigi di atur dalam beberapa instrumen hukum 

yang dipergunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian 

kesehatan. Instrumen hukum tersebut tertuang pada berbagaiperaturan 

perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1319 yang berbunyi: 

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang 
tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan 
umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. 

 
 Yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 1320, yang berbunyi: 

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu pokok persoalan tertentu; 
4. suatu sebab yang tidak terlarang 

  Hal ini menerangkan bahwa hubungan yang terjadi antara peneliti 

yang dalam hal ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan subjek 

penelitian yaitu manusia merupakan sebuah hubungan hukum perdata. 

b) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan Pada Bagian Keempat, Teknologi dan Produk Teknologi, 

Pasal 42 yang berbunyi: 

(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan,diteliti, 
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diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkanbagi kesehatan 
masyarakat. 

(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk 
mencegah terjadinya penyakit,mendeteksi adanya penyakit, 
meringankan penderitaanakibat penyakit, menyembuhkan, 
memperkecilkomplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah 
sakit 

(3)  Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologikesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi standar 
yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan. 

 
Dimana dalam Bagian ini dibahas mengenai teknologi dan 

produk kesehatan yang berdampak bagi kemajuan teknologi, hal ini 

kemudian dilanjutkan pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 44 yang 

berbunyi: 

(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk 
teknologi terhadap manusia atau hewan. 

(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan 
jaminan tidak merugikan manusia yangdijadikan uji coba. 

(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh 
orang yang berwenang dan dengan persetujuanorang yang 
dijadikan uji coba. 

(4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untukmelindungi 
kelestarian hewan tersebut serta mencegahdampak buruk yang 
tidak langsung bagi kesehatan manusia. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji cobaterhadap 
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Dengan adanya pasal ini yang sekaligus melengkapi pasal 

sebelumnya, semakin jelas bahwa perijinan dalam pembuatan 

ataupun pemanfaatan teknologi dan produk teknologi kesehatan 

harus aman jika dilakukan terhadap manusia. 

c) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 

06/E//2013 Tentang Kode Etik Peneliti Bab II Kode Etik Peneliti: 
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(1) Dalam Bagian 2.1 Kode Etika dalam Penelitian 2.1.1 

menyatakan bahwa: 

Kode pertama, Peneliti membaktikan diri pada pencarian 
kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, 
menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi 
peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.  
 
Dalam pencarian kebenaran ilmiah Peneliti harus menjunjung 
sikap ilmiah, yaitu:  

a. kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;  
b. logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal 
dan betul; dan  
c. empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.  

 

  Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan beberapa sikap 

ilmiah yang diharapkan harus ada pada setiap individu yang 

melakukan penelitan sehingga dapat mendapatkan hasil 

penelitian yang baik dan sesuai. 

(2) Dalam Bagian 2.1 Kode Etika dalam Penelitian 2.1.2 

menyatakan bahwa : 

Kode kedua, Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan 
dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, 
bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan 
semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan 
tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan 
kebebasan-kebebasan mendasarnya. 

 
Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembalikan pada 
tindakan yang mengikuti aturan keemasan atau asas timbal-
balik, yaitu “berlakulah ke orang lain hanya sepanjang Anda 
setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama. 
Aturannya adalah:  

a. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari 
metodologi penelitian yang ada; dan  

b. pelaksanan penelitian mengikuti metode ilmiah yang 
kurang lebih baku, dengan semua perangkat pembenaran 
metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.  
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Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang 
mendasarnya, Peneliti perlu:  
a. menyusun pikiran dan konsep penelitian yang 

dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas, 
dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk 
mencari umpan balik atau masukan;  

b. memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat 
secara optimum, dalam arti penelitian dilakukan karena 
penelitian itu merupakan langkah efektif untuk mencari 
jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak dilakukan bila 
tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekedar untuk 
mencari informasi;  

c. melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur 
yang layak dan tepat sasaran; dan  

d. menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada 
perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti.  
 

Dalam bagian ini telah dirincikan bagaimana tanggung 

jawab srta kebebasan mendasar peneliti, hal ini menjadi 

acuan peneliti agar mendahulukan keselamatan semua pihak. 

(3) Dalam Bagian 2.1 Kode Etika dalam Penelitian 2.1.3 

menyatakan bahwa: 

Kode ketiga, Peneliti mengelola sumber daya keilmuan 
dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam 
pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah 
tersedianya sumber daya keilmuan baginya. 
 
Peneliti berbuat untuk melaksanaan penelitian dengan asas 
manfaat baik itu berarti:  
a. hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber 

daya lain;  
b. menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya 

peralatan yang mahal, tidak dapat diganti, dan butuh 
waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap 
bekerja baik; dan  

c. menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan 
gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang 
berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan 
lingkungan.  
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Dalam hal ini peneliti dituntut untuk bertanggung jawab 

atas segala bentuk penyampaian atau penyajian terhadap 

hasil yang didapatkan dalam penelitian 

(4) Dalam Bagian 2.2 Kode Etika dalam Berperilaku 2.2.1 

menyatakan bahwa: 

Kode keempat, Peneliti mengelola jalannya penelitian 
secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan 
penelitiannya.  
 
Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren 
dalam diri Peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini 
dengan:  
a. perilaku kebaikan, misalnya sesama Peneliti memberi 

kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber 
daya penelitian baik untuk melakukan verifikasi maupun 
untuk penelitian lanjutan; dan  

b. perilaku hormat pada martabat, misalnya sesama Peneliti 
harus saling menghormati hak-hak Peneliti untuk 
menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu 
penelitian tanpa prasangka.  

 

  Dalam hal ini sikap peneliti yang dituntut  untuk 

jujur dan berhati nurani yang merupakan sikap terpuji dalam 

melakukan penelitian kesehatan. 

(5) Dalam Bagian 2.2 Kode Etika dalam Berperilaku 2.2.2 

menyatakan bahwa: 

Kode kelima, Peneliti menghormati objek penelitian 
manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara 
bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan 
karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa 
menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan 
Tuhan. 
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 Dalam kode kelima ini menegaskan bahwa perlakuan 

peneliti terhadap subjek penelitian yang berupa manusia 

ataupun bukan manusia harus didasari sikap dasar berbuat 

baik tanpa diskriminasi 

 
(6) Dalam Bagian 2.2 Kode Etika dalam Berperilaku 2.2.3 

menyatakan bahwa: 

Kode keenam, Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, 
kritik, dan saran dari sesama Peneliti terhadap proses dan 
hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan 
timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati 
melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi 
ilmiah yang objektif.  
 
  Dalam kode keenam ini dijelaskan bahwa dalam 

berperilaku, peneliti juga harus terbuka dalam menerima 

kritik dan saran yang menyangkut penelitiannya sehingga 

dapat menghasilkan hasil penelitian yang informatif dan 

bersifat objektif dan ilmiah 

(7) Dalam Bagian 2.3 Kode Etika dalam Kepengarangan 2.3.1 

menyatakan bahwa: 

Kode ketujuh, Peneliti mengelola, melaksanakan, dan 
melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung 
jawab, cermat, dan seksama.  
 

  Dalam hal kepengarangan, disebutkan dalam bagian 

ini, pneliti harus bersikap jujur dan cermat sehingga hasil 

penelitian juga dapat secara relevan dipertanggungjawabkan 

dan dipergunakan sebagai acuan penelitan mendatang. 
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(8) Dalam Bagian 2.3 Kode Etika dalam Kepengarangan 2.3.2 

menyatakan bahwa: 

Kode kedelapan, Peneliti menyebarkan informasi tertulis 
dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman 
ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan 
diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan 
pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi 
atau berganda atau diulang-ulang.  
 

  Berdasarkan kode kedelapan ini peneliti dituntut 

untuk teliti dalam publikasi, hal ini disebabkan publikasi 

ganda tidak diperkenankan dalam sebuah penelitian, 

sehingga peneliti perlu waspada dalam hal kepengarangan, 

khususnya dalam tata cara publikasi. 

(9) Dalam Bagian 2.3 Kode Etika dalam Kepengarangan 2.3.3 

menyatakan bahwa: 

Kode kesembilan, Peneliti memberikan pengakuan melalui: 
penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan 
pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk 
ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang 
memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang 
secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian 
dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.  
 

Berdasarkan kode kesembilan ini, dijelaskan bahwa 

apabila ada penulis pendamping, dalam penulisannya juga 

harus disertakan dalam penulisan kepengarangan sebagai 

suatu bentuk terimakasih dalam keikutsertaannya dalam 

pemikiran dalam pelaksanaan penelitian. 
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2) Instrumen Hukum Khusus: 

a) Undang- Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran Paragraf 7 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien 

Pasal 52, yang berbunyi: 

 
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 
mempunyai hak:  
a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);  
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;  
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;  
d. menolak tindakan medis; dan  
e. mendapatkan isi rekam medis.  

 

Dalam hal ini kaitan penelitian kesehatan dengan Undang-

Undang praktik kedokteran adalah dikarenakan adanya hubungan 

antara peneliti dan subjek penelitian yang menerima tindakan oleh 

mahasiswa kedokteran/kedokteran gigi yang mana sama halnya 

dengan pada saat pelaksanaan praktik kedokteran/kedokteran gigi 

yang dilaksanakan dengan pemberian informed consent terlebih 

dahulu oleh pasien maupun subjek penelitian kesehatan yang mana 

pasien juga memeiliki hak untuk menerima ataupun menolak 

tindakan yang akan dilakukan kepada dirinya. 

b) Undang-Undang No.20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 

Kedokteran, Bagian Kesepuluh Mahasiswa, Paragraf 3 Hak dan 

Kewajiban Mahasiswa Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa: 

(2) Setiap Mahasiswa paling sedikit berkewajiban: 
a. mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan 

metode pembelajaran 
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b.mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran 
 

 Kemudian dilanjutkan dengan Bagian Keempatbelas Penelitian, 

Pasal 46, yang menyatakan bahwa: 

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib 
melaksanakan penelitian ilmu biomedis, ilmu kedokteran gigi 
dasar, ilmu kedokteran klinis, ilmu kedokteran gigi klinis, ilmu 
bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta 
ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat yang 
disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran dan/atau ilmu 
kedokteran gigi.  

(2) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi yang menggunakan 
manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus 
memenuhi lolos kaji etik. 

(3) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.  
 

Dengan adanya ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagai mahasiswa kedokteran/kedokteran gigi berkewajiban 

melaksanakan penelitian kesehatan sebagai suatu syarat mencapai 

kelulusan dan dalam hal ini dalam pelaksanaan penelitian yang  

sesuai dengan peraturan perundanga-undangan bahwa dalam 

pelaksanaannya yang melibatkan hewan atau manusia harus disertai 

dengan kelolosan kaji etik yang dilakukan oleh KEPK suatu 

institusi dengan kelolosan semua aspek/standart berdasar kepada 

WHO 2011 dalam telaah laik etik, yaitu : 

a) Nilai Sosial (Social Values) 

b) Nilai Ilmiah (Scientific Values) 

c) Pemerataan Beban dan Manfaat (Equitable Assessement and 

Benefit) 
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d) Risiko (Risks) 

e) Bujukan / Eksploitasi (Persuasion/ Eksploitation) 

f) Kerahasisiaan dan Privacy (Confidentially and Privacy) 

g) Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) 

c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Kedokteran, Bagian Ketiga Belas Standar Penelitian 

Pasal 29, yang menyebutkan bahwa: 

(1) Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria 
minimal mengenai sistem penelitian pada fakultas kedokteran 
dan fakultas kedokteran gigi.  

(2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi melaksanakan 
penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran dan ilmu 
kedokteran gigi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu 
kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek 
penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang 
kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(4) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi memiliki 
kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan 
pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan 
prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya. 

(5) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi 
menyelenggarakan program penelitian untuk mahasiswa sesuai 
dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen.  

(6) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi 
mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian 
yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 5% 
(lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran dan 
fakultas kedokteran gigi.  

  Dalam pasal tersebut penelitian pada tingkat akademik yang 

merupakan salah satu persyaratan kelulusan jenjang akademik 

dilaksanakan oleh mahasiswa didasarkan pada Undang-Undang yang 
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berlaku serta diharuskan dalam pelaksanaannya di lakukan dibawah 

arahan dan bimbingan dosen. 

d) Peraturan Internal Institusi 

Instrumen hukum dalam pelaksanaan penelitian kesehatan 

yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi di sebuah institusi 

pendidikan dituangkan dalam bentuk buku pedoman 

pelaksanaan/penulisan Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh 

Fakultas maupun program studi yang dipakai sebagai panduan 

mahasiswa dalam menulis Karya Tulis Ilmiah. 

Buku pedoman/panduan tersebut merupakan suatu 

kumpulan ketentuan dasar yang memberikan arahan bagi 

mahasiswa serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, 

pada saat, dan setelah melaksanakan penelitian kesehatan dalam 

jenjang pendidikan akademik. Buku panduan disusun berdasarkan 

kebijakan masing-masing institusi yang berdasarkan kepada 

ketentuan penelitian kesehatan pada pendidikan kedokteran gigi. 

(1) FKG UNISSULA 

Peraturan internal Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA 

yang tertuang pada buku pedoman penulisan Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) mahasiswa, didalamnya terdapat alur 

pendaftaran KTI, alur bimbingan usulan KTI, alur ujian 

usulan KTI, alur pengajuan Ethical Clearance (EC) dan ijin 

penelitian, alur bimbingan penelitian KTI, alur ujian hasil 
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KTI, serta panduan penilaian usulan penelitian KTI dan 

ujian KTI.  Semua alur tersebut dijelaskan dalam bentuk 

flowchart atau bagan alur yang dapat dipahami oleh 

mahasiswa (Terlampir). Sementara itu dalam pengajuan 

usulan judul KTI mahasiswa dapat mengakses melalui situs 

web dan form akan diisi dan di submit  sehingga dapat 

diproses secara online untuk dilakukan penentuan 

pembimbing yang sesuai dengan kompetensi bidang terkait. 

Dalam pembuatan buku panduan ini berdasarkan Surat 

Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA 

Nomor: 757/A.1/SA-FKG/IX/2018 yang tercantum dalam 

Buku Panduan Akademik pada bab III  Pelaksanaan 

Akademik Halaman 52 angka 6. 

(2) FKG UNIMUS 

Peraturan internal institusi pendidikan Fakultas 

Kedokteran Gigi UNIMUS juga menyantumkan beberapa 

aturan terkait pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa 

dalam bentuk manual book penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) mahasiswa. Dalam pengajuan judul, pengajuan 

Ethical Clearance (EC), pengajuan menguji, permohonan 

penggunaan laboratorium dan lain-lain terdapat ketentuan 

pengisian form yang bisa diakses melaui website 

http://fkg.unimus.ac.idyang kemudian dikumpulkan kepada 
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bagian administrasi yang kemudian dilakukan pemetaan dan 

pembagian dosen pembimbing oleh bagian penelitian FKG 

UNIMUS. Sebelumny peraturan akademik untuk KTI 

mahasiswa disusun berdasarkan SK dekan FKG UNIMUS 

akan tetapi sedang dilakukan perbaikan dan penyusunan 

ulang. 

(3) FKG UNDIP 

Peraturan Internal mengenai pedoman penulisan Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) mahasiswa pada Program Studi 

KedokteranGigi FK UNDIP dituangkan dalam sebuah buku 

ajar penulisan Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh 

Fakultas Kedokteran (FK) UNDIP hal ini dikarenakan 

PSKG UNDIP masuk dalam satu Fakultas yaitu Fakultas 

Kedoteran. Peraturan mengenai alur beserta penjelasannya 

dijelaskan dalam buku ajar tersebut tidak dalam bentuk 

flowchart melainkan dalam bentuk bab, dan sub bab yang 

berkaitan dengan langkah-langkah pengerjaan KTI 

mahasiswa. Buku ajar tersebut diberikan kepada mahasiswa 

dalam bentuk softfile. Untuk pengajuan judul KTI, PSKG 

UNDIP dibagi pembimbing terlebih dahulu, baru setelahnya 

mengajukan judul KTI yang pada modul metodologi 

penelitian yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan, 

pembimbing telah dissuaikan dengan topik pembahasan 
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mahasiswa, dalam hal ini, mahasiswa mendapat kesempatan 

untuk melanjutkan topik terdahulu ataupun berganti topik. 

Peraturan akademik pada Program Studi Kedokteran Gigi 

Fakultas Kedokteran UNDIP masih belum berupa keputusan 

dekan, akan tetapi masih berupa draft  dokumen yang akan 

dirapatkan dalam kurikulum pendidikan sarjana kedokteran 

gigi PSKG FK UNDIP untuk selanjutnya dijadikan buku 

pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.  

Berdasarkan ketentuan masing-masing program studi yang 

menjadi objek penelitian, diketahui bahwa prosedur penelitian yang 

tertuang dalamperaturan akademik pada ketiga objek penelitian 

adalah sama. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Pengajuan penelitian: pengajuan judul proposal yang 

diajukan melalui website program studi. Kemudian 

pengajuan akan diproses oleh bagian akademik dan akan 

disesuaikan dengan kompetensi dosen yang bersangkutan, 

setelahnya akan dilakukan pembagian dosen pembimbing. 

Mahasiswa akan secara langsung melakukan proses 

pembimbingan dengan DPA sesuai dengan pembagian 

dengan draft proposal yang akan diusulkan melalui prosedur 

sidang proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa.   

(2) Proses penelitian: Setelah proposal disetujui dalam sidang 

proposal maka akan dilanjutkan dengan proses pengurusan 
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persyaratan, baik secara akademik, etik, dan persyaratan 

umum lainnya. Penelitian mahasiswa akan berjalan jika 

ketiga persyaratan ini telah diselesaikan. 

(3) Pelaporan Hasil penelitian Setelah dilakukannya penelitian, 

tahap selanjutnya adalah pelaporan hasil dengan 

sebelumnya dilakukan pembimbingan dari DPA kepada 

mahasiswa. Setelah hasil tersusun, maka akan diseminarkan 

pada seminar hasil penelitian. Dalam proses bimbingan 

mulai dari awal hingga setelah penelitian, mahasiswa wajib 

untuk menyertakan buku bimbingan dan konseling dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 

b. Tujuan Pengaturanterhadap Penelitian Kesehatan yang dilakukan 

oleh Mahasiswa 

Berdasarkan Paraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Kedokteran, tujuan pengaturan pelaksanaan penelitian 

kesehatan ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Tujuan 

dilakukannya pengaturan terhadap penelitian kesehatan yang dilakukan 

Pengaturan tentang penelitian kesehatan oleh mahasiswa adalah: 

1) Pengendalian atau penyelaras bagi mahasiswa yang melaksanakan 

penelitian kesehatan dalam jenjang pendidikan akademik.   
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2) Sebagai suatu upaya penjaminan mutu dalam hal pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan 

oleh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan 

Kedokteran 

3) Mendorong pencapaian mutu pendidikan dan penelitian serta 

pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh fakultas kedokteran dan 

kedokteran gigi melampaui kriteria yang ditetapkan oleh Standar 

Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan. 

Selain itu, juga untuk menjamin hak-hak manusia sebagai seorang 

subjek hukum. Disisi lain, peraturan internal institusi mengenai 

pelaksanaan pengaturan tentang pelaksanaan penelitian mahasiswa 

memiliki tujuan: 

1) Menjamin efektifitas, kredibilitas, dan transparansi dalam proses 

penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

2) Pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran yang kemungkinan 

dapat dilakukan oleh mahasiswa. 

3) Standar pelaksanaan penelitian dari institusi terkait 

Dalam hal ini pelaksanaan penelitian kesehatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa adalah sebuah penelitian kesehatan sebagai sebuah 

legalitas dan persyaratan akademik dalam penyelenggaraan pendidikan 

kedokteran gigi, dan bukan merupakan penelitian umum populer. 
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2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Subjek Penelitian dalam Penelitian 

Kesehatan pada Bidang Pendidikan Kedokteran Gigi  

Penelitian kesehatan merupakan salah satu kegiatan dalam kurikulum 

pendidikan akademik meliputi pelaksanaan penelitian 

mahasiswa.penelitian ini terdiri dari beberapa prosedur penelitian yang 

memungkinkan terlibatnya manusia sebagai subjek penelitian. Hal ini yang 

menjadi topik penelitian oleh peneliti mengenai perlindungan hukum 

subjek penelitian dalam penelitian kesehatan pada pendidikan kedokteran 

gigi.  

Dalam hal ini, pihak institusi dengan berdasar kepada Pedoman 

Nasional Penelitian Kesehatan oleh mahasiswa yang telah disesuaikan 

dengan kurikulum pendidikan kedokteran gigi menerapkan beberapa 

persyaratan dan mekanisme, serta prosedur monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa. 

a. Persyaratan dalam pelaksanaan penelitian kesehatan oleh 

mahasiswa 

1) Persyaratan Akademik 

Persyaratan akademik dalam penyelenggaraan penelitian 

kesehatan dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan 

institusi masing-masing. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 

mahasiswa menyelesaikan beban modul atau SKS dan melalui 

tahap ujian proposal pengajuan penelitian kesehatan yang 

dilanjutkan dengan proses pembimbingan dengan Dosen 
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Pembimbing Akademik (DPA). Hal ini telah disebutkan pada buku 

pedoman penulisan Karya Tulis Mahasiswa (KTI) yang didasarkan 

pada Surat Keputusan Dekan Fakultas. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, semua 

mahasiswa telah melaksanakan masing-masing alur tersebut dengan 

baik. Hal ini dimulai dari penyelesaian beban SKS dan kelulusan 

modul metodologi penelitian di FKG UNISSULA dan PSKG 

UNDIP, dan modul biostatistika penelitian di FKG UNIMUS yang 

kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul penelitian sesuai 

dengan alur masing-masing institusi. 

2) Persyaratan Etik 

Persyaratan Etik sebagai salah satu syarat dilangsungkannya 

penelitian kesehatan mahasiswa pada ketiga institusipendidikan 

kedokteran gigi yaitu FKG UNISSULA, FKG UNIMUS, dan 

PSKG FK UNDIP pada dasarnya sama. Persyaratan etik yang 

diterapkan oleh ketiga insitusi tersebut sesuai dengan peraturan 

nasional dalam pelaksanaan penelitian kesehatan yang tertuang 

dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No.20 Tahun 2013 

Tentang Pendidikan Kedokteran, Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. 
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Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengusulan hingga 

persetujuan laik etik di ketiga institusi pada dasarnya sama, yaitu 

ditujukan dan dilakukan oleh KEPK pada institusi terkait, yang 

berbada adalah pada FKKG UNISSULA, KEPK berdiri secara 

mandiri di FKG UNISSULA, sementara FKG UNIMUS dan PSKG 

FK UNDIP, KEPK berdiri secara mandiri pula pada Fakultas 

Kedokteran (FK) sehingga pada pengurusannya akan dialihkan 

pada KEPK FK UNIMUS, dan KEPK FK UNDIP. yang nantinya 

akan dilakukan prosedur telaah laik etik oleh KEPK sutatu institusi 

yang dipilih untuk menerbitkan Ethical Clearance (EC) yang 

merupakan persyaratan etik pelaksanaan penelitian kesehatan. 

Dalam pengajuan EC akan disertakan surat ijin penelitian yang 

diberikan oleh institusi terkait dan pengisian form laik etik secara 

online dan selanjutnya dilakukan telaah dan review oleh tim KEPK. 

Apabila ada yang belum terpenuhi akan di informasikan untuk 

dilakukan revisi oleh mahasiswa yang bersangkutan kemudian 

proses review akan dilanjutkan dan diakhiri dengan 

penandatanganan EC oleh ketua KEPK. 

Dalam pelaksanaannya, beberapa mahasiswa masih ada 

yang melaksanakan penelitian meskipun Ethical Clearance (EC) 

belum diterbitkan. Tindakan ini tidak sesuai dengan peraturan 

mengenai penelitian kesehatan termasuk penelitian mahasiswa 

kedokteran/kedokteran gigi. Sehingga hal ini bisa berdampak pada 
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pelanggaran hukum. Hal semacam inilah yang masih belum 

dipahami oleh mahasiswa bahwa pelanggaran yang dianggap tidak 

berarti dapat berdampak terjadinya pelanggaran hukum. 

3) Persyaratan Umum 

Selain kedua persyaratan di atas, persyaratan umum lain 

yaitu surat rekomendasi dari institusi juga dibutuhkan. Surat ijin 

penelitian yang dikeluarkan oleh institusi akan berguna sebagai 

suatu sarana perijinan dari institusi pendidikan kedokteran gigi 

yang diberikan kepada institusi tujuan penelitian. Selain itu surat ini 

juga berguna dalampembuatan Ethical Clearance (EC) atau uji laik 

etik seperti yang dijelaskan diatas. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan, dalam hal pengurusan ijin penelitian pada semua 

program studi kedokteran gigi akan memfasilitasi perijinan 

penelitian, dimana hal ini meliputi surat pengantar dari institusi 

untuk tempat tujuan tertentu ataupun perorangan sebagai subjek 

penelitian atau perwakilannya.  

b. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Kesehatan oleh Mahasiswa  

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dalam pelaksanaanproses 

penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi, 

dilakukan dengan pendampingan oleh Dosen Pembimbing Akademik 
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(DPA) sesuai dengan peran dan kompetensi masing-masing Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA) yang telah disesuaikan dengan materi 

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.  

Pelaksanaan penyusunan proposal penelitian mahasiswa 

program pendidikan akademik dilakukan dengan pendampingan oleh 

Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang berkompeten dibidang 

masing-masing.  Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terdiri dari dua 

orang yang meliputi Dosen Pembimbing Akademik (DPA) utama dan 

Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pendamping dimana keduanya 

juga dipersyarati dengan beberapa ketentuan. 

Persiapan terhadap segala persyaratan termasuk informed 

consent harus dipenuhi oleh mahasiswa. Selain itu, penjelasan 

mengenai tujuan, prosedur dan resiko yang tertuang dalam informed 

consent harus diutarakan oleh peneliti karena hal ini merupakan satu-

satunya bukti kesediaan keterlibatan manusia sebagai subjek penelitian 

yang diberikan oleh subjek penelitian tersebut. 

Dalam hal ini, mahasiswa juga harus memahami selain 

kedudukannya sebagai seorang peneliti yang dalam hal ini memiliki 

hubungan hukum dengan manusia sebagai subjek penelitian berupa 

hubungan hukum perdata, mahasiswa juga sebagai pemberi intervensi 

atau pemberi layanan medis dalam hubungannya dengan manusia 

dalam waktu yang bersamaan sehingga memiliki hubungan terapeutik 

dengan pasien (subjek penelitian). Dalam menjalankan kedua hubungan 
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ini secara bersamaan, perlu diperhatikan oleh mahasiswa, persetujuan 

tindakan atau informed consent sangat penting dipenuhi oleh 

mahasiswa untuk menghindari hal-hal dan tuntutan yang tidak 

diinginkan. 

Berdasarkan hasil penelitan berupa observasi dan wawancara 

langsung tentang mekanisme pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa 

masih belum terlaksana optimal, antara lain: 

1) Dalam penelitian yang melibatkan subjek rentan,sebagai contoh 

anak-anak, informasi tentang tujuan, prosedur dan risiko belum 

dapat dimengerti oleh orang tua siswadengan baik, dikarenakan 

persetujuan telah diwakilkan langsung secara menyeluruh 

dengan guru pendamping. Sehingga apabila ada pertanyaan dari 

orang tua belum bisa tersampaikan dan terjawab langsung oleh 

peneliti. 

2) Subjek penelitian yang merupakan junior dari peneliti 

(mahasiswa kedokteran gigi) masih kurang puas mengenai 

keterangan dari penyampaian tujuan, prosedur, dan risiko yang 

banyak diabaikan oleh peneliti. 

Berdasarkan dua hal tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan 

penelitian mahasiswa program studi kedokteran gigi beberapa 

diantaranya masih bersifat subjektif. Hal ini menyebabkan hasil 

penelitian menjadi subjektif sehingga hasil penelitian juga masih 

kurang dijamin objektifitasnya.  
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c. Monitoring dan evaluasi  

Monitoring adalah pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

dalam hal ini adalah pemantauan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

penelitian kesehatan mahasiswa terutama dengan melibatkan manusia 

sebagai subjek penelitian sehingga tidak adanya sebuah penyimpangan 

dalam bentuk apapun. Sementara itu evaluasi adalah peninjauan 

kembali terhadap pelaksanaan penelitian pada saat penelitian telah usai 

dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan oleh pihak akademik dengan 

pemantauanpelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Disisi lain, KEPK menyarankan pelaksanaan monitoring untuk 

memastikan tidak adanya terjadinya pelanggaran yang dimungkinkan, 

dimana hal ini biasanya terjadi bukan pada saat pengajuan laik etik 

yang menyalahi protokol etik atau standar, akan tetapi dari segi 

pelaksanaan yang kurang memenuhi prinsip kemanusiaan, sebagai 

contoh tidak adanya pemberian kompensasi penelitian dari peneliti. 

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dilaksanakan dimulai dari 

adanya bimbingan dan konseling mahasiswa pada Dosen Pembimbing 

Akademik (DPA) dengan menyertakan buku bimbingan yang di 

lengkapi oleh DPA. Dimana dalam buku bimbingan ini berisi setiap 

tahapan dan progress mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan 

pelaporan hasil penelitian. Monitoring dan evaluasi selesai hingga 

dilangsungkannya ujian hasil penelitian yang dilampirkan dokumentasi 
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dan dipaparkan hasil penelitian termasuk kendala maupun kritik dan 

saran penelitian. Sebelum itu, pelaksanaan seminar proposal penelitian 

juga mengharuskan mahasiswa memahami secara detil konsep 

biostatistik dan penggunaan metode penelitian ilmiah yang 

dipergunakan dalam penelitian ilmiah. Hal ini baik tanpa ataupun 

ketika mahasiswa memilih melibatkan manusia sebagai seorang subjek 

penelitian kesehatan. Selain itu, pendampingan dari DPA juga meliputi 

pelaksanaan trial awal penelitian, pembimbingan pra-penelitian, 

mahasiswa akan mendapatkan pendampingan lapangan apabila 

dibutuhkan atau diajukan sendiri oleh mahasiswa terkait. Yaitu dengan 

membuat surat penhgajuan penelitian kepada DPA yang disetujui oleh 

kaprodi. 

d. Bentuk Perlindungan hukum Subjek Penelitian Kesehatan dalam 

Bidang Pendidikan Kedokteran Gigi 

Perlindungan hukum terhadap subjek penelitian kesehatan 

dalam pendidikan kedokteran gigi meliputi dua bentuk perlindungan 

hukum, yaitu: 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

Upaya perlindungan hukum preventif adalah suatu upaya 

hukum dalam hal pencegahan untuk mengurangi kemungkinan hal-

hal ynag tidak diinginkan disutu masa mendatang. Bentuk 

perlindungan preventif semacam ini dalam kaitannya dengan 

penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam jenjang 
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akademik dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang 

diterapkan sebelum, pada saat dansetelah melaksanakan penelitian 

kesehatan.  

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya perlindungan 

hukum preventif  untuk subjek penelitian yang telah diberlakukan 

oleh institusi yaitu dengan menerapkan beberapa persyaratan-

persyaratan  yang meliputi persyaratan akademik, persyaratan etik, 

dan persyaratan umum lainnya.  Ketiga persyaratan ini secara garis 

besar sudah terlaksana, akan tetapi persyaratan umum yang meliputi 

persetujuan dalaminformed consent  yang belum semua diverbalkan 

kemudian di tandatangani, kebanyakan subjek penelitian hanya 

mengetahui sepintas tetapi tetap bersedia menandatangani meskipun 

belum keseluruhan isinya dipahami. 

Disisi lain, institusi terkait juga terikat dengan peraturan dalam 

pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan penelitian tersebut 

memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan 

hukum preventif terhadap peneliti. Dengan dipatuhinya semua 

peraturan perundangan-undangan terkait, maka kemungkinan kecil 

mahasiswa akan melakukan pelanggaran dalam penelitian, secara 

garis besar mahasiswa telah melaksanakan ketentuan tersebut, akan 

tetapi tanpa pemahaman yang baik, hal ini terbukti dengan 

persyaratan internal institusi yang masih sering disepelekan yaitu 



	 143	

pemberian penjelasan dalam informed consent yang belum 

maksimal. 

2) Perlindungan Hukum Represif 

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan 

sebuah upaya perlindungan hukum yang berupa tindakan 

pengendalian sosial terhadap suatu yang telah dilakukan pelanggaran 

dan menimbulkan sengketa.  

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum represif 

dilakukan dengan adanya monitoring dan evaluasi terhadap 

mahasiswa dengan cara pelaporan maupun pendampingan oleh 

DPA. Selanjutnya buku bimbingan dalam monitoring tersebut 

sekaligus sebagai evaluasi mahasiswa terhadap poin-poin yang perlu 

diperbaiki dalam perbaikan penulisan hasil penelitian. Hal ini telah 

dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. selain itu, mekanisme 

pengaduan atau komplain baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung melalui instansu atau peneliti. Pemberian sanksi maupun 

mahasiswa kembali melakukan pencarian subjek peneliti pada 

populasi yang lain dalam pelaksanaan pengulangan penelitian yang 

hingga saat ini belum pernah terjadi pada ketiga institusi pendidikan 

kedokteran gigi yang dilakukan observasi. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Subjek 

Penelitian Bidang Kesehatan  pada Pendidikan Kedokteran Gigi  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hukum subjek 

penelitian dalam penelitian kesehatan dalam pendidikan kedokteran gigi 

masih belum sepenuhnya diberikan secara optimal. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan penelitian kesehatan dengan 

subjek penelitian yang melibatkan manusia pada pendidikan kedokteran 

gigi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum 

subjek penelitian pada penelitian bidang kedokteran gigi tersebut adalah: 

a. Faktor Yuridis 

Pelaksanaan perlindungan hukum subjek penelitian pada penelitian 

kesehatan dalam pendidikan kedokteran gigi, secara yuridis  mengacu 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 

Tentang Pendidikan Kedokteran karena dalam pelayanan dan 

pelaksanaannya pendidikan kedokteran gigi disetarakan dengan 

pendidikan kedokteran sehingga keduanya tergabung dalamsatu 

Undang-Undang tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah menerangkan 

ketentuan-ketentuan penelitian kesehatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa, akan tetapi sangat minim dipahami oleh mahasiswa. 

terutama dari segi penerapannya. 
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Peraturan yang telah ada tersebut belum sepenuhnya terlaksana 

maksimal, dikarenakan beberapa faktor yaitu: 

1) Penegakan peraturan yang kurang maksimal 

Keberhasilan penelitian kesehatan salah satunya 

berdasarkan pada penegakan peraturan, hal ini berfungsi sebagai 

kendali dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa agar sesuai 

dengan road map dalam standar penelitian kesehatan yang benar. 

Jika dalam hal penegakan peraturan kurang maksimal seperti yang 

dilakukan mahasiswa saat ini yang banyak menyepelekan beberapa 

prosedur yang krusial dalam penelitian. 

2) Adanya konskuensi dan sanksi dari peraturan yang belum dipahami 

Kebanyakan mahasiswa hanya mengoptimalkan pada proses 

penelitian dapat berlangsung dengan baik tanpa bisa memahami 

bahwa ada peraturan yang mengaturnya dalam pelaksanaan 

penelitian, hal ini salah satunya adalah ssubjek penelitian yang 

memiliki banyak hak yang apabila tidak diberikan dapat 

menyebabkan mahasiswa mendapat sanksi dari peraturan terkait. 

3) Peraturan internal yang belum lengkap 

Peraturan internal adalah salah satu instrumen hukum 

khusus ynag tidak kalah penting dalam pengaturan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, perraturan internal institusi belum 

mencantumkan peraturan mengenai manusia sebagai subjek 
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penelitian. Sehingga pembahasan mengenai ketentuan manusia 

sebagai subjek penelitian belum terbahas secara khusus. 

b. Faktor Teknis 

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum subjek penelitian dalam 

penelitian kesehatan dalam pendidikan kedokteran gigi, secara teknis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis diantaranya adalah: 

1) Rasio Dosen dan Mahasiswa yang kurang memadai 

Kurang memadainya rasio dosen dan mahasiswa membuat 

proses pembimbingan kurang maksimal pula. Hal ini dikarenakan 

kesibukan dosen yang sangat padat dan mahasiswa yang masih 

butuh banyak pengarahan serta jumlah mahasiswa yang semakin 

lama semakin banyak. 

2) Lemahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

Kurangnya sumber daya manusia juga berdampak pada 

pelaksanaan pengawasan penelitian ynag kurang maksimal, hal ini 

mengakibatkan penelitian kesehatan kurang ideal karena dalam 

pelaksanaannya, sangat dianjurkan dilakukan pendampingan 

langsung terhdap mahasiswa. 

c. Faktor Sosial 

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum subjek penelitian dalam 

penelitian kesehatan dalam pendidikan kedokteran gigi, secara teknis 

terdiri dari dua aspek umum yaitu aspek peneliti dan aspek subjek 

peneliti, dimana keduanya dipengaruhi oleh: 
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1) Kurangnya pemahaman subjek penelitian terhadap hukum yang 

berlaku 

Pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai 

haknya sebagai seorang subjek hukum yang memiliki hak penuh 

atas dirinya termasuk dalam pelaksanaan penelitian kesehatan 

belum sepenuhnya dimengerti. 

2) Kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan penelitian kesehatan 

Masyarakat cenderung pasif dan kurnag berperan dalam 

pemanfaatan kebebasan berpendapat dan bertanya apabila ada yang 

kurang dimengerti.  Hal ini salah satunya juga terbukti bahwa 

masyarakat yang cenderung tidak bertanya dan belum mengerti 

bagaiamana alur atau mekanisme apabila mereka merasa dirugikan 

atau ada sesuatu ynag kurang menyenangkan. Begitu juga dengan 

mahasiswa sebagai peneliti yang mengesampingkan pemahamn 

subjek peneliti baik dalam pemberian terapi maupun pemberian 

penjelasan. 

 

 

 

 

 

 

 


