KERANGKA ACUAN PENULISAN MAKALAH
CALON ANGGOTA NON EX-OFFICIO DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2022–2027

I.

PENGANTAR
Penulisan makalah merupakan prasyarat pendaftaran dalam Seleksi Pemilihan Calon
Anggota non Ex-Officio Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode
2022–2027 dan merupakan salah satu dasar yang dipakai oleh Panitia Seleksi untuk
menilai kompetensi yang dimiliki oleh Calon Anggota non Ex-Officio DK OJK.
Kerangka Acuan ini dimaksudkan sebagai panduan umum yang perlu diperhatikan dalam
penulisan makalah.

II. PETUNJUK UMUM
1. Isi Makalah
Makalah yang disusun mencakup visi dan pemikiran orisinil Calon Anggota non ExOfficio DK OJK mengenai pengembangan industri jasa keuangan dan penguatan
kelembagaan OJK dalam jangka waktu 2022–2027 dengan lingkup sebagai berikut:
a. gambaran kondisi dan permasalahan industri jasa keuangan di Indonesia saat ini
dan ke depan;
b. kerangka kebijakan dan regulasi serta langkah-langkah pengembangan industri
jasa keuangan yang berkelanjutan guna mendukung perekonomian nasional dan
melindungi kepentingan konsumen;
c. penguatan kelembagaan OJK baik dari sisi institusi, SDM dan anggaran, maupun
dalam mewujudkan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan secara
terintegrasi, profesional dan akuntabel; dan
d. penguatan peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan dalam
membangun sinergi dengan lembaga terkait, khususnya dalam kerangka Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
2. Judul Makalah
Calon Anggota non Ex-Officio DK OJK diberikan kebebasan untuk memberi judul
makalah dan judul untuk masing-masing sub bahasan sebagaimana dimaksud dalam
petunjuk mengenai “isi makalah” yang tertera dalam butir II.1 di atas.
III. PETUNJUK KHUSUS
1. Bahasa
a. Bahasa yang dipergunakan dalam penulisan makalah kompetensi adalah Bahasa
Indonesia;
b. Untuk istilah-istilah tertentu yang belum ada padanannya dalam Bahasa Indonesia
dapat menggunakan bahasa asing.

-22. Format makalah
a. Makalah diketik di atas kertas putih dengan ukuran kertas A4;
b. Halaman judul tanpa nomor halaman, halaman berikutnya langsung dengan
nomor 2 dan seterusnya;
c. Nama penulis dicantumkan pada halaman judul, bagian tengah bawah halaman;
d. Makalah disusun maksimal 10 halaman (termasuk halaman judul);
e. Jenis huruf Arial, ukuran 11, dan spasi 1.5.
3. Penggunaan Referensi
Penggunaan referensi memperhatikan kaidah penulisan yang lazim.
4. Panitia Seleksi tidak melayani permintaan penjelasan tambahan selain yang terdapat
dalam “kerangka acuan” penulisan makalah ini.
5. Keputusan akhir tentang penulisan makalah dilakukan sepenuhnya oleh Panitia
Seleksi dan tidak dapat diganggu gugat.
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