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Good Clinical Practice: 

Perspektif Pengalaman Pribadi 

Oleh: 

M. Sopiyudin Dahlan, dr., M.Epid., M.Hum 

 

Melalui ebook ini, saya ingin berbagi pengalaman yang berkaitan dengan Good 

Clinical Practice (GCP). Saya bagi pengalaman tersebut menjadi tiga bagian, yaitu tahun 

2001-2003, tahun 2006-2008, serta tahun 2008 sampai sekarang. Semoga sharing 

pengalaman ini bermanfaat bagi Anda.  

 

Tahun 2001-2003: Uji klinis pertama sebagai investigator 

Pertama kali saya berkenalan dengan GCP pada tahun 2001. Saat itu, sebagai dosen 

muda di Bagian Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), saya diminta 

oleh Alamarhum Prof. dr. Noekman Moeloek, SpAnd untuk menjadi investigator pada uji 

klinis yang beliau lakukan. Selain melakukan pemeriksaan medis terhadap subjek penelitian, 

tugas saya lainnya adalah mengisi catatan medis serta menyalin data dari dokumen sumber ke 

case report form (CRF). Data yang saya salin ke CRF mencakup catatan medis dan hasil 

laboratorium. 

Awalnya, saya menganggap peran saya sebagai investigator mudah. Saya merasa 

melakukan pemeriksaan fisik, menulis catatan medis, mengisi CRF adalah prosedur yang 

tidak sulit. Saya menganggapnya demikian karena prosedur tersebut adalah kerja sehari-hari 

seorang dokter.  

Rupanya saya salah. Seorang monitor dari pihak sponsor melakukan pengecekan 

terhadap prosedur penelitian. Monitor tersebut  menemukan berbagai kekurangan, baik pada 

catatan medis maupun pada pengisian CRF. Setelah itu, pendapat saya berubah. Segala 

sesuatu mesti ada ilmunya.   
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Prof. Noekman mengirim saya untuk mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh 

Bagian Farmakologi FKUI. Workshop yang saya ikuti tersebut adalah tentang Cara Uji 

Klinik yang Baik (CUKB) yang merupakan terjemahan dari Good Clincal Parctice (GCP). 

Kalau saya tidak salah, acara tersebut sekaligus sebagai acara sosialisasi Buku CUKB yang 

diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada workshop tersebut saya 

belajar prinsip GCP, protokol penelitian, komite etik, sponsor, investigator, dan dokumen 

esensial.   

Setelah mengikuti workshop tersebut, saya menjadi sadar bahwa dalam melaksanakan 

penelitian ada tata kramanya. Terkait tugas saya sebagai investigator pada uji klinis yang 

sedang dikerjakan, Saya menyadari bahwa saya harus mengikuti prosedur ketika melakukan 

pemeriksaan medis. Kemudian, saya harus mengikuti tata cara bagaimana menulis data 

pasien pada catatan medis. Lalu, saya harus mengikuti adab yang berlaku ketika menyalin 

data di catatan medis ke dalam CRF. Semua ada tata kramanya. 

 

Tahun 2006-2008: Pendamping uji klinis 

Perkenalan saya berikutnya dengan GCP terjadi pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada 

rentang waktu tersebut, saya bekerja di unit clinical research Family Health International 

(FHI). Posisi struktural sebagai clinical research manager (CRM). Sementara, posisi 

fungsional sebagai monitor pada penelitian multisenter malaria dan sebagai clinical trial 

support specialist (CTSS) pada penelitian multisenter influenza. Secara umum, tugas saya 

adalah untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan penelitian agar sesuai dengan 

standard GCP. Saya sebut tugas saya tersebut sebagai pendamping uji klinis. 

Persiapan penelitian 

Apa pertama-tama yang harus saya lakukan supaya dapat melaksanakan fungsi secara baik? 

Ya. Organisasi penelitian tempat saya bekerja mengirim saya untuk  mengikuti pelatihan 

GCP. Rangkaian pelatihan lalu saya jalani. Pelatihan pertama di Bangkok Thailand (dua hari) 

dan pelatihan kedua di Ho Chi Min Vietnam (dua hari). Selain itu, ada beberapa pelatihan 

lainnya yang lebih spesifik seperti pelatihan monitoring, manajemen dokumen, pengelolaan 
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laboratorium, dan standard prosedur pengiriman sampel penelitian. Saya menjalani semua 

pelatihan tersebut sehingga tersertifikasi sebagai trainer GCP di jejaring FHI.  

 

Setelah tersertifikasi sebagai trainer GCP, tugas saya berikutnya adalah membantu persiapan 

penelitian dari beberapa senter yang ikut serta dalam penelitian. Salah satu bentuk persiapan 

tersebut adalah pelatihan GCP kepada anggota tim penelitian. Tim penelitian terdiri dari 

dokter, perawat,  laboran, radiologist, farmasi, dan manager research di beberapa tempat 

jejaring penelitian, yaitu di RS Persahabatan (RSP) Jakarta, RS Penyakit Infeksi (RSPI) 

Sulianti Saroso, RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Lembaga Biologi Molekular Eijkman 

(LBME), RS TC Hiller Maumere Nusa Tenggara Timur, dan RS Dok II Jayapura. Pelatihan 

GCP dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu pelatihan yang bersifat general yang 

dilanjutkan dengan pelatihan khusus. Pelatihan general mencakup semua kurikulum GCP 

seperti prinsip GCP, sponsor, investigator, komite etik, protokol penelitian, dan dokumen 

esensial. Selanjutnya, pelatihan khusus mencakup pelatihan spesifik untuk tim perawat, tim 

farmasi, tim laboratorium dan tim manajerial. Saya harus memastikan bahwa semua orang 

yang terlibat dalam penelitian mempunyai sertifikat GCP. Jika ada anggota tim penelitian 

yang baru bergabung maka saya melakukan pelatihan khusus kepadanya. Sertifikat GCP 

adalah simbol yang menunjukkan bahwa tim penelitian layak untuk terlibat dalam penelitian. 

Berikutnya, saya harus membantu tim penelitian untuk mengelola dokumen esensial secara 

baik. Ada banyak dokumen esensial yang harus sudah siap dan tervalidasi sebelum penelitian 

dapat dilakukan. Dari segi kuantitas, total dokumen esensial tersebut terbagi dalam empat 

binder ukuran besar. Bila digabung dengan dokumen pendukung lainnya, laci besi empat 

tingkat baru cukup untuk menampung semua dokumen.   

Kemudian, saya harus memastikan semua kewajiban peneliti terhadap komite etik dan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah dilaksanakan dengan baik. Terkait hal ini, saya 

mendalami secara langsung seluk beluk persetujuan komite etik, masalah aturan 

perpanjangan persetujuan, komposisi komite etik, daftar anggota, dan daftar hadir komite 

etik. Selain itu, saya membantu proses perbaikan informed consent, protokol penelitian serta 

membantu bagaimana caranya agar tidak terdapat kesalahan dokumentasi informed consent. 

Terkait BPOM, saya membantu tim peneliti untuk memproses izin import obat penelitian 

serta izin pengiriman spesimen penelitian.  
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Tidak cukup di situ, saya juga harus memastikan dokumen sumber mampu mengakomodir 

data yang diperlukan. Beberapa tips dan trik saya pelajari supaya dokumen sumber sahih dan 

lengkap. Kesulitan utama terkait dokumen sumber adalah adanya perbedaan antara kebiasaan 

sehari-hari dalam mencatat data pasien dengan data yang seharusnya ada terkait penelitian. 

Kesulitan ini tentu harus diatasi. 

Selanjutnya, saya harus mengecek satu per satu apakah fasilitas penelitian telah memadai. 

Saya membantu persiapan setting kantor penelitian. Saya mengamati kesiapan fasilitas di 

instalasi gawat darurat, ruang perawatan intensif, ruang rawat inap, tempat penyimpanan 

obat, laboratorium, dan instalasi radiologi. Semua alat dicek dan dicarikan solusinya bila alat 

belum tersedia atau rusak.   

Saya harus memastikan semua pemeriksaan laboratorium tersertifikasi. Kebetulan, 

laboratorium yang terlibat penelitian belum mempunyai sertifikat. Oleh karenanya, 

laboratorium tersebut diikutsertakan dalam program sertifikasi laboratorium terlebih 

dahulu. Program sertifikasi ini memerlukan waktu lebih dari enam bulan. 

Fasilitas yang dicek bukan hanya fasilitas yang langsung berhubungan dengan keperluan 

medis. Saya harus mengecek fasilitas pendukung seperti instalasi listrik, instalasi air, air 

conditioner, lantai laboratorium apakah ada yang rusak, genset, aliran udara dan lain 

sebagainya.  

Saya harus memastikan obat diterima dan disimpan pada tempat yang memenuhi syarat. 

Penyimpanan obat harus  pada rentang suhu tertentu. Dokumen-dokumen yang diperlukan 

untuk akuntabilitas penerimaan, penggunaan, dan pengembalian obat sudah tersedia. Saya 

juga memastikan bahwa tim farmasi harus memahami betul standard prosedur terkait obat 

penelitian.  

Pihak sponsor membantu saya untuk mengecek kesiapan penelitian dengan daftar ceklis. 

Hanya jika semua item dalam ceklis telah terpenuhi, sponsor akan mengibarkan bendera 

sebagai tanda penelitian boleh dilakukan. Saya ingat betul, mulai dari awal sampai semua 

siap, diperlukan waktu sekitar satu tahun. Relatif lama namun demikianlah konsekuensi 

apabila penelitian betul-betul mau ideal mengikuti standard GCP.   
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Semua persyaratan untuk melaksanakan penelitian akhirnya terpenuhi. Pihak sponsor 

kemudian menyatakan bahwa penelitian dapat segera dilaksanakan. 

 

Pelaksanaan penelitian 

Uraian di atas adalah sebagian dari fungsi saya saat persiapan penelitian. Lalu, bagaimana 

fungsi saya ketika penelitian berlangsung? Tugas saya adalah memastikan penelitian 

dilakukan sesuai dengan protokol penelitian, data lengkap, valid, dan dapat diverifikasi serta 

subjek penelitian terlindungi kesejahteraannya. 

Sponsor meminta kami untuk melakukan monitoring pada saat awal penelitian. Gunanya, 

kesalahan yang terjadi dapat dideteksi dini sehingga dapat dicegah supaya tidak terjadi lagi. 

Kesalahan pada awal penelitian memang sering ditemukan karena tim penelitian masih 

demam panggung. 

Walaupun penelitian telah disiapkan sebaik mungkin, masih banyak kesalahan yang 

ditemukan. Yang mengherankan, salah satu sumber kesalahan terbanyak adalah pada 

pelaksanaan prosedur informed consent (IC). Kesalahan yang terjadi mungkin remeh namun 

tidak remeh jika dipandang dari sudut pandang GCP. Misalnya, kesalahan penggunaan 

formulir IC, pelaksana IC bukan orang yang bertugas untuk memberikan IC, nama tidak 

ditulis sendiri oleh subjek, nama tidak ditulis sendiri oleh peneliti, tidak mencantumkan 

tanggal, tidak ada saksi untuk subjek penelitian tertentu, dan berbagai kesalahan lainnya.  

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah pada dokumen sumber, pengisian CRF, dan 

prosedur verifikasinya. Sebagian besar masalah pada dokumen sumber adalah pada 

kelengkapan data. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kebiasaan menulis catatan 

medis yang tidak lengkap menjadi sumber masalah. Imbasnya adalah pada CRF yang juga 

tidak lengkap. Terkait CRF, kesalahan yang ditemukan adalah ketidakakuratan penyalinan 

data serta pengisian yang tidak tepat waktu. Akhirnya, masalah pada verifikasi adalah pada 

pelaksanaannya yang tidak sesuai prosedur.  

Masih sering terjadi penyimpangan dari protokol penelitian. Beberapa penyimpangan itu 

misalnya pada proses rekruitmen, pemberian dosis obat, waktu pemberian obat, waktu 

pemeriksaan, akuntabilitas obat, dan lain sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut 
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seharusnya dideteksi oleh peneliti dan dilaporkan. Faktanya, peneliti tidak melaporkannya 

karena penyimpangan tersebut tidak terdeteksi.  

Selanjutnya, laporan yang masih kurang memadai adalah pada adverse event dan serious 

adverse event. Umumnya, sumber kesalahan adalah karena persepsi yang keliru tentang AE 

dan SAE.  AE dipersepsikan sebagai suatu kondisi yang tak diharapkan yang ada 

hubungannya dengan obat penelitian. Padahal definisi AE tidak seperti itu. SAE 

dipersepsikan sebagai kematian padahal definisi SAE bukan seperti itu. Imbasnya, pelaporan 

AE dan SAE menjadi under reported. 

Semua kesalahan di atas tentu harus diatasi dan dicegah supaya tidak terjadi lagi. Pada saat 

itu, kami berpikir keras bagaimana caranya agar kesalahan tidak terjadi bukan hanya pada 

penelitian tersebut namun juga pada penelitian lain yang akan dilaksanakan. Berdasarkan 

pengalaman tersebut, kami memformulasikan tips dan trik untuk mencegah kesalahan 

tersebut. Dengan tips dan trik tersebut, kesalahan yang terjadi pada awal penelitian bisa 

dicegah. Kualitas dan kuantitas kesalahan makin menurun.  

 

Tahun 2008-sekarang 

Sejak tahun 2008 sampai sekarang, ratusan penelitian telah saya bantu baik pada saat 

pembutan proposal, pelaksanan, analisis data, serta publikasinya. Pada saat penyusunan 

proposal, saya membagi diskusi dengan klien menjadi empat, yaitu diskusi tentang 

importansi, konsistensi, validitas, dan etika. Hal-hal terkait GCP sering kali saya sampaikan 

pada saat berdiskusi tentang aspek validitas dan etika.  

Pada umumnya, klien saya terlalu terfokus pada dua aspek yang konsistensi. Dua aspek 

utama konsistensi dalam penelitian yang sering didiskusikan adalah tentang besar sampel dan 

analisis. Topik ini hampir mendominasi semua sesi konsultasi.  

Saya mengamati bahwa aspek validitas dan etika kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, 

setelah selesai berdiskusi tentang aspek konsistensi, saya ingatkan masalah validitas dan 

etika. Saya selalu mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang GCP. Rasanya aneh apabila 

seorang peneliti -terutama yang akan melakukan penelitian uji klinis- tidak memiliki 
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sertifikat GCP. Faktanya, saya sering menemukan penelitian sudah berjalan atau bahkan 

sudah selesai namun peneliti tidak mempunyai sertifikat GCP.  

Jika penelitian tersebut diaudit oleh BPOM atau FDA suatu negara lalu mereka mendapati 

bahwa peneliti tidak mempunyai sertifikat GCP, maka sudah dapat dipastikan penelitian 

tersebut dianggap tidak memenuhi tata krama GCP. Jika suatu penelitian tidak memenuhi tata 

krama GCP maka apa jaminannya kesejahteraan dan keamanan subjek penelitian terpelihara? 

Apa jaminannya bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan protokol penelitian? Apa 

jaminannya bahwa data penelitian valid? Apa jaminannya bahwa data penelitian akuntabel? 

Penutup 

Pelatihan GCP yang akan kami selenggarakan berawal semangat untuk berbagi pengetahuan 

dan pengalaman terkait pelaksanaan GCP. Rasanya, sangat sayang apabila pengalaman yang 

saya peroleh ketika mempelajari, melatih, dan melaksanakan GCP tidak saya bagikan kepada 

yang lain. Selain itu, saya menemukan bahwa masih banyak peneliti yang belum mempelajari 

GCP. Khawatirnya, suatu saat nanti, ketika penelitian telah selesai, penelitian tersebut diaudit 

oleh auditor. Sangat mungkin auditor mempertanyakan ke-etisaan penelitian hanya karena 

peneliti gagal membuktikan dirinya telah memahami GCP.  Akhirnya, saya juga menyadari 

bahwa penyampaian GCP tidak lah mudah. Pendekatan penyampaian GCP harus dengan 

pendekatan yang aplikatif. 

“Pelatihan GCP yang lebih aplikatif” itulah yang akan kami sampaikan pada pelatihan Good 

Clinical Practice. Oleh karenanya, tema pelatihan tersebut adalah "Kupas tuntas kesalahan 

yang sering terjadi dalam penelitian serta bagaimana cara mengatasinya”. Semoga pelatihan 

tersebut memberikan manfaat bagi para peserta yang menghadirinya nanti.  

 

Salam hormat, 

M. Sopiyudin Dahlan  

(CEO PT Epidemiologi Indonesia & Founder Metode MSD) 

. 


