
PANDUAN PENELAAH  

Untuk melakukan kegiatan penelaah silakan ikuti panduan berikut ini : 

1. Kunjungi : http://sim-epk.keppkn.kemkes.go.id 

2. Klik menu Login di kanan atas 

 
 

Akan muncul halaman login sebagai berikut : 

 

Pastikan jenis pengguna adalah Penelaah KEPK. 

a. Isikan username dan password yang sudah didapatkan sebagai penelaah, maka akan 

muncul halaman dashboard sebagai berikut : 

 

http://sim-epk.keppkn.kemkes.go.id/


 Ada 6 menu : 

1. Dashboard  : menunjukkan bahwa login berhasil 

2. Telaah Etik  (cepat) : untuk melakukan telaah cepat untuk penelitian yang sudah 

masuk 

3. Telaah Expedited  : untuk telaah lebih dalam hasil keputusan sekretaris dengan 

klasifikasi Expedited. 

4. Telaah Full Board : untuk telaah lebih dalam hasil keputusan sekretaris dengan 

klasifikasi Full Board. 

5. Kompilasi Telaah Expedited : untuk telaah lebih dalam hasil keputusan sekretaris 

dengan klasifikasi Expedited tahap 2 

6. Kompilasi Telaah Full Board: untuk telaah lebih dalam hasil keputusan sekretaris 

dengan klasifikasi Full Board tahap 2. 

 

1. TELAAH CEPAT 

Setelah peneliti mengirimkan protokol penelitian maka usulan akan masuk ke sekretaris dan 

penelaah. Sekretaris akan melakukan resume baru kemudian penelaah akan menelaah cepat 

yang hasilnya adalah klasifikasi penelaah terhadap  protokol penelitian yang diusulkan. 

 

Protokol penelitian yang masuk ke penelaah akan tampil di menu Protokol Terbaru 

 
Untuk memulai telaah cepat, sorot protokol yang ada, kemudian klik gambar pena. 

 



Akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

Tab 1 : Resume Sekretaris, silakan dicermati 

 

 
 

Tab 2 : Protokol Pengusul, silakan dicermati masing-masingnya dari A sampai Tanda Tangan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Tab 3 : Self Assesment, silakan diisi self assessment penelaah pada kolom Penelaah. 

 

 
 

Masing-masing dari standar kelaikan etik penelitian ini ada kolom catatan penelaah, silakan 

diisi. 

 
 

Jika sudah, maka klik Simpan pada masing-masing standar kelaikan etik penelitian (1-7). 

 

Jika sudah klik Tab 4. 

 

 

 

 



Tab 4 : Klasifikasi Usulan 

Pilih klasifikasi Usulan Penelaah Etik  

- Exempted 

- Expedited 

- Full Board 

- Tidak bisa ditelaah 

 

 

Jika sudah, klik Simpan. 

 

Setelah ada klasifikasi yang keluar dari sekretaris, maka akan muncul protokol penelitian di bagian 

Telaah Expedited atau Full Board. Untuk telaah ini sama seperti telaah cepat dimana hasilnya adalah 

klasifikasi penelaah. Yang nanti akan dikompilasi oleh pelapor. 


