
Ketentuan dan Petunjuk Penulisan 

CALL FOR PAPER  

SEMINAR NASIONAL RISET KEBIJAKAN PERBANKAN 2020 

Kegiatan Call for Paper Seminar Nasional Riset Kebijakan Perbankan (SRKP) yang 

mengangkat tema, “Penguatan Daya Saing Industri Perbankan di Era Kompetisi Digital” merupakan 

salah satu langkah OJK dalam mendorong peningkatan minat masyarakat dan kualitas penelitian 

terkait topik perbankan, termasuk pengembangan metodologi maupun instrumen yang digunakan 

dalam mendukung pelaksanaan analisis terhadap perkembangan industri maupun penyusunan 

kebijakan ke depan. Topik call for paper dalam seminar tahun ini adalah sebagai berikut: 

1. Kompetisi Layanan Perbankan Digital di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global dan Mitigasi 

Risiko Siber 

2. Konsolidasi Perbankan di Era Transformasi Digital dalam rangka Penguatan Daya Saing 

Industri Perbankan Nasional 

3. Peningkatan Kinerja Bank melalui Kerjasama dengan Industri Keuangan Non Bank  

4. Penguatan Intermediasi dan Kinerja Perbankan di tengah Perlambatan Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional atas Dampak Pandemi Penyakit 

Ketentuan Kompetisi Call for Paper: 

1. Terdapat dua kategori kompetisi call for paper yaitu kategori Peneliti/Akademisi/Praktisi dan 

kategori Mahasiswa. 

2. Peserta dapat perseorangan atau kelompok dengan jumlah maksimum sebanyak 2 (dua) 

orang, dan hanya dapat mengikuti salah satu kategori kompetisi. 

3. Setiap Peserta hanya dapat menyampaikan satu karya tulis. 

4. Peserta berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), dengan kategori sebagai berikut: 

a. Peserta kategori Peneliti/Akademisi/Praktisi minimal telah menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4).  

b. Peserta kategori Mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan (S1), 

Diploma 4 (D4), atau telah menyelesaikan pendidikan S1/D4 dan diwisuda setelah bulan 

Januari 2020. 

5. Kompetisi call for paper ini tertutup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan, 

kementerian/lembaga negara, termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, 

serta pemenang call for paper SRKP tahun sebelumnya. 

6. Karya tulis merupakan karya orisinal, hasil pemikiran peserta, yang belum pernah 

dipublikasikan sebelumnya, baik di media cetak maupun elektronik. 

7. Karya tulis tidak sedang dalam proses pengajuan baik pada terbitan jurnal 

nasional/internasional yang terindeks. 

8. Judul bebas sepanjang mengacu pada tema dan topik. 

9. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulisan mengacu 

pada ketentuan Petunjuk Penulisan. 



10. Peserta wajib mengisi Form Pendaftaran dan Pernyataan Keaslian dan Publikasi Naskah 

Karya Tulis. 

11. Karya Tulis disertai dengan CV (Curriculum Vitae) yang memuat informasi mengenai biodata 

penulis, pekerjaan, lembaga/institusi, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail. 

12. Karya Tulis dikirimkan dalam bentuk softcopy disertai dengan file lainnya, yaitu: 

a. Karya Tulis (format word dan pdf)  

b. CV (format pdf) maksimal 2 halaman (tanpa disertai foto penulis) 

c. Hasil scanned Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani (format pdf) 

d. Hasil scanned Pernyataan Keaslian dan Publikasi Naskah Karya Tulis yang telah diisi dan 

ditandatangani (format pdf) 

13. Karya tulis dan file penunjang di atas yang dikirim berukuran maksimum 10MB dan 

disampaikan paling lambat 27 Juli 2020 ke alamat e-mail: srkp.ojk@ojk.go.id, dengan 

subyek “SRKP 2020 – Kategori – Topik <no.topik>” (Contoh: SRKP 2020 – 

Peneliti/Akademisi/Praktisi – Topik 1). 

14. Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui e-mail ke 

srkp.ojk@ojk.go.id, dengan subyek “Tanya – judul pertanyaan” (Contoh: Tanya – Jumlah 

Karya Tulis yang Boleh Dikirim). 

15. Ketentuan kompetisi call for paper dapat berubah sewaktu-waktu.  

16. OJK tidak memungut biaya apapun dalam kompetisi ini. Hati-hati penipuan. 

Petunjuk Penulisan 

1. Tulisan maksimum 25 halaman, ukuran A4, 1.5 spasi, font Times New Roman ukuran 12. 

2. Persamaan matematika dan simbol menggunakan Microsoft Equation. 

3. Tulisan harus disertai abstraksi, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing bahasa 

maksimal 1 halaman, dengan kata kunci (key words). 

4. Tulisan harus disertai dengan dua digit nomor Klasifikasi Journal of Economic Literature 

(JEL). Klasifikasi JEL dapat dilihat pada https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel 

. Nomor klasifikasi dituliskan pada baris di bawah judul tulisan. 

5. Sistematika Tulisan terdiri atas enam bagian sebagai berikut: 

I. Latar Belakang dan Tujuan 

II. Studi Literatur 

III. Metodologi dan Data 

IV. Hasil Analisis 

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

VI. Daftar Referensi 

6. Penambahan judul bagian maupun subbagian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. Bagian 

I.1.    Subbagian 

I.1.1       Sub-subbagian 

7. Tabel, Grafik, dan Gambar di-insert pada teks. 

8. Daftar Referensi dibuat mengikuti acuan American Psychological Association (APA) 



Penentuan Pemenang dan Presentasi Final 

1. DPNP – OJK akan melakukan seleksi administratif mencakup kesesuaian karya tulis peserta 

dengan Petunjuk Penulisan dan Topik call for paper. 

2. Dewan Juri Eksternal merupakan akademisi yang berkompeten dalam menyusun riset dan 

memiliki penguasaan terkait isu-isu keuangan dan perbankan. Masing-masing anggota 

Dewan Juri Eksternal akan menilai setiap karya tulis peserta yang lolos seleksi administratif. 

3. Penilaian dilakukan berdasarkan namun tidak terbatas pada dua kriteria, yaitu: 

a. Kesesuaian tulisan dengan Topik call for paper 

b. Sistematika penulisan karya tulis 

c. Presentasi pada saat penjurian finalis 

4. Penentuan Pemenang:  

a. Berdasarkan nilai tertinggi akumulasi penilaian dari Dewan Juri.  

b. Dewan Juri akan menentukan 6 (enam) finalis dari masing-masing kategori. Sebanyak  

3 (tiga) finalis dengan nilai tertinggi dari masing-masing kategori akan diundang 

untuk melakukan presentasi di depan Dewan Juri, sementara 3 (tiga) finalis dengan 

nilai lebih rendah akan ditetapkan sebagai juara harapan.  

c. Penentuan Juara I, II, III pada masing-masing kategori berdasarkan nilai tertinggi dari 

gabungan nilai karya tulis dan presentasi. 

d. Keputusan Dewan Juri bersifat tetap, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

5. Biaya transportasi pergi-pulang, akomodasi, dan uang saku selama pelaksanaan presentasi 

karya tulis di hadapan Dewan Juri akan ditanggung oleh OJK.  

6. Finalis yang terpilih akan dihubungi melalui email srkp.ojk@ojk.go.id dan diumumkan 

melalui kanal resmi milik OJK. Selanjutnya Finalis dapat menyampaikan kelengkapan 

dokumen berupa copy lembar pertama Buku Tabungan dan Kartu NPWP. 

7. Juara I dari setiap kategori akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya tulis 

pada Seminar Nasional Riset Kebijakan Perbankan 2020.  

Hadiah Pemenang 

Juara I, II, III, Harapan I, II, dan III masing-masing kategori menerima hadiah berupa sertifikat dan 

uang tunai (belum dipotong pajak, pajak ditanggung pemenang).  

 

Kategori Peneliti/Akademisi/Praktisi  Kategori Mahasiswa 

Juara I : Rp25.000.000,00  Juara I : Rp20.000.000,00 

Juara II : Rp20.000.000,00  Juara II : Rp15.000.000,00 

Juara III : Rp15.000.000,00  Juara III : Rp10.000.000,00 

Harapan I, II, III : @Rp2.500.000,00  Harapan I, II, III : @Rp2.500.000,00 
 

Pemenang dapat didiskualifikasi apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

 

--- AKHIR KETENTUAN DAN PETUNJUK PENULISAN --- 

mailto:srkp.ojk@ojk.go.id


CALL FOR PAPER 

SEMINAR NASIONAL RISET KEBIJAKAN PERBANKAN 2020 

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN (DPNP) 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

 

FORM PENDAFTARAN 

Nama :                                                                                       . 

Alamat Surat :                                                                                       . 

                                                                                        . 

Universitas/Institusi :                                                                                       . 

No. Telp. :                                                                                       . 

HP :                                                                                       . 

E-mail :                                                                                       . 

 

- Hak Cipta atas Karya Tulis/Paper yang dikirimkan kepada DPNP-OJK tetap menjadi milik 

penulis, namun OJK berhak mempublikasikan dalam terbitan OJK yang terindeks (ISSN), dan 

menyimpan salinan karya tulis tersebut sebagai arsip. 

- Keputusan Dewan Juri bersifat tetap, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. 
 

Apabila Saudara menyetujui seluruh ketentuan dalam call for paper ini, Saudara wajib menyalin 

(tulis tangan) pernyataan di bawah ini dan menandatangani pada kolom yang tersedia. 
 

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan akan mengikuti dan mematuhi seluruh aturan 

call for paper. Apabila Saya tidak mengikutinya secara penuh dan/atau tidak melampirkan seluruh 

persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka Saya menyatakan mundur dari call for paper ini.” 
 

 

 

 

 

 …………………. , …………………. 2020 

 

 
 (………………………………………………)



 

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PUBLIKASI NASKAH KARYA TULIS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Alamat Tempat Tinggal :  

Alamat Surat Menyurat :  

No. Identitas (KTP) :  

dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adalah hasil karya Saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan 

maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, working paper, atau bentuk lain yang dipublikasikan 

secara umum. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan karya intelektual Saya dan seluruh sumber 

yang menjadi rujukan dalam karya tulis ini telah Saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang 

berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi, kecuali yang 

menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan. Saya memberikan hak kepada OJK untuk 

mempublikasikan karya tulis saya dalam terbitan yang telah terindeks (ISSN). 

Demikian pernyataan ini Saya buat secara benar dan bertanggung jawab. 

 

 ………………………, …………...…………………….2020 

 Yang menyatakan, 

 

 

 

 (…………………………………………………………………) 

Materai 6000 


