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Ketentuan Peserta

01

Terdapat tiga kategori peserta kompetisi Call

for Paper yaitu:

a. Kategori Peneliti Bank Umum - Umum

b. Kategori Peneliti Bank Umum - Mahasiswa
c. Kategori Peneliti BPR

02
Peserta dapat berupa perseorangan atau
kelompok dengan jumlah maksimum 2 (dua)
orang dalam tiap kelompok.

03 Peserta hanya dapat memilih salah satu
kategori dari pilihan yang disediakan

04 Peserta hanya dapat menyampaikan 
satu karya tulis.

05
Kompetisi ini tertutup bagi seluruh pegawai
Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh
pemenang Call for Paper SRKP tahun 2021

Peneliti Bank Umum-Umum
hanya dapat diikuti oleh peneliti, 

akademisi, praktisi, mahasiswa aktif S3, 
atau pegawai Kementerian/Lembaga.

Peneliti BPR
mahasiswa aktif yang sedang menempuh

pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 
(S1) minimal semester 5, mahasiswa aktif

Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3), peneliti, 
akademisi, praktisi, atau pegawai

Kementerian/Lembaga.

Peneliti Bank Umum - Mahasiswa
Mahasiswa aktif yang sedang menempuh

pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1) 
minimal semester 5 atau Strata 2 (S2).

Persyaratan masing-masing kategori
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Ketentuan Karya Tulis
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Karya tulis
merupakan karya

orisinal hasil
pemikiran peserta
yang belum pernah

dipublikasikan
sebelumnya, baik di 
media cetak maupun

elektronik

Karya tulis bukan
merupakan hasil

jiplakan (plagiarism), 
saduran, terjemahan, 

atau kompilasi
dari berbagai

sumber.

Karya tulis tidak
sedang dalam proses 

pengajuan
(submission) pada

jurnal terakreditasi, 
baik

pada terbitan
nasional maupun

internasional.

01

Judul bebas
sepanjang mengacu
pada tema dan topik

dan Bahasa yang 
digunakan adalah
Bahasa Indonesia 

atau Bahasa Inggris

05

Karya tulis yang 
terpilih akan

dipublikasikan
dalam terbitan OJK 

yang terindeks (ISSN)



Karya tulis/Paper
format Ms. Word dan pdf

Maksimal 2 halaman tanpa foto dan
memuat informasi minimal: nama, 
pekerjaan, lembaga/institusi, alamat
domisili,nomor handphone, dan e-mail

Curriculum vitae

Formulir Pendaftaran
Hasil scanned Formulir Pendaftaran
yang telah diisi dan ditandatangani

(format pdf)

Hasil scanned Pernyataan Keaslian dan
Publikasi Naskah Karya Tulis yang telah
diisi dan ditandatangani di atas materai

(format pdf)

Pernyataan Keaslian

scanned Kartu Tanda Mahasiswa
khusus bagi kategori mahasiswa baik

untuk peneliti BU maupun BPR 

KTM

Dokumen Administrasi Pendaftaran

Berkas berikut wajib disubmit bersamaan dengan submit karya tulis

Deadline
15 Agustus 2022

Form Pendaftaran : 
https://tiny.cc/pendaftaranCFP2022 3

https://tiny.cc/pendaftaranCFP2022


Petunjuk Penulisan
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Tulisan harus disertai abstraksi, dalam Bahasa

Indonesia dan Inggris, masing-masing bahasa maksimal

300 kata dengan kata kunci untuk Abstrak Bahasa

Indonesia dan key words untuk Abstrak Bahasa Inggris

masing-masing maksimal 8 kata.

03

04
Persamaan matematika dan simbol menggunakan Microsoft 

Equation, nomor persamaan ditulis di dalam kurung dan
ditempatkan di akhir margin kanan. 

Tulisan maksimum 25 halaman (tidak termasuk

lampiran), ukuran A4, 1.5 spasi, font Times New Roman
ukuran 12.

01 Sistematika Tulisan terdiri

atas enam bagian sebagai

berikut:

I. Latar Belakang dan

Tujuan

II. Studi Literatur

III. Data dan Metodologi

IV. Hasil Analisis

V. Kesimpulan dan

Rekomendasi Kebijakan

VI. Daftar Referensi

VII. Lampiran (jika ada)

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 abstrak Bahasa 
Inggris

Daftar Referensi dibuat mengikuti acuan American Psychological 

Association (APA) 6 th referencing style. 05
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https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel


Penentuan Pemenang

1
Penilaian karya tulis dilakukan oleh dewan juri yang berasal dari berasal dari
internal OJK dan eksternal OJK yang terdiri dari praktisi/akademisi yang
berkompeten dalam menyusun riset dan memiliki penguasaan terkait isu-isu
keuangan dan perbankan.

4
Penentuan Juara pada masing-masing kategori berdasarkan nilai tertinggi dari
gabungan nilai karya tulis dan presentasi, hasil penilaian bersifat tertutup dan

rahasia.

2 Kriteria Penilaian
Kesesuaian tulisan dengan 

Topik call for paper
Sistematika penulisan

karya tulis.
Presentasi pada saat

penjurian finalis.

3
Dewan Juri akan menentukan 6 (enam) finalis dari masing-masing kategori dan

akan diundang untuk melakukan presentasi secara fisik atau melalui media 
video conference.
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TAHAPAN CALL FOR PAPER SRKP 2022
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Seleksi Admistrasi dan Penjurian Awal

Penjurian Final

Seminar Riset Kebijakan Perbankan

• 6 (enam) penelitian terbaik dari masing-masing kategori akan mempresentasikan

penelitiannya pada penjurian terbuka

• Penjurian terbuka adalah forum penilaian secara langsung oleh dewan juri dan disaksikan

secara terbuka oleh kalangan akademisi, praktisi dan industri.

• Penelitian terbaik dari masing-masing kategori akan mempresentasikan penelitiannya

pada Seminar Nasional yang akan dikolaborasikan dengan paparan narasumber ternama

terkait isu perbankan terkini dengan target audience minimal 300 orang.

• Karya tulis pemenang SRKP selanjutnya akan diterbitkan dalam BRKP

• Penelitian yang masuk akan di screening oleh tim penilai berdasarkan kelengkapan dokumen, 

pemenuhan persyaratan dan presentase plagiarisme

• Penelitian yang lolos penilaian tahap awal akan dilakukan penjurian awal oleh dewan juri internal dan

eksternal OJK



TERIMA KASIH


