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TERM OF REFERENCE (TOR)

FINANCIAL INCLUSION PROJECT CHALLENGE

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara berkaitan erat

dengan sistem keuangan di dalamnya. Studi yang dilakukan oleh Levine

(2005) menunjukkan beberapa bukti bahwa stabilitas lembaga keuangan

seperti bank, perusahaan asuransi hingga pasar modal (termasuk pasar

saham, pasar obligasi dan produk derivatif) mendorong peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar transaksi pada

sektor ekonomi riil dilakukan melalui institusi di dalam sistem keuangan.

Di sisi lain, suatu sistem keuangan yang stabil mampu

mengalokasikan sumber daya dengan efisien melalui fungsi intermediasi

yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Melalui alokasi sumber daya yang

tepat, lembaga keuangan dapat mendorong terciptanya peluang-peluang

ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perekonomian dengan sistem keuangan yang berfungsi secara optimal akan

mengalami percepatan pengentasan kemiskinan melalui distribusi modal

secara efisien.

Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan

menjadi salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal.

Jika masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah, maka

akan mendorong peningkatan perputaran modal. Dengan begitu, lembaga

keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat,

yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, saat ini

Indonesia masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan.

-Term of Reference-
KOmpetisi INklusi KeUangan

(KOINKU 2014)
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Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49% rumah tangga

Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sekitar

52% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60%

diantaranya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Rendahnya

akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata

operasional lembaga keuangan yang rumit, kurangnya edukasi keuangan,

biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi

lembaga keuangan dari tempat tinggal mereka.

Selanjutnya berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan

yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada 8.000 orang

responden, diketahui bahwa hanya 21,84% penduduk Indonesia tergolong

well literate (memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa

keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan

risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan). Adapun

Indeks Utilitas Produk dan Jasa Keuangan (parameter atau indikator untuk

mengukur seberapa banyak masyarakat Indonesia memanfaatkan produk

dan jasa keuangan) di Indonesia adalah 59,74%. Namun demikian, utilitas

produk dan jasa keuangan ini tidak merata di setiap sektor jasa keuangan.
Gambar 1

Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menjadi peluang

untuk membuat sistem keuangan yang lebih inklusif. Peningkatan

keterlibatan masyarakat terhadap jasa keuangan sejalan dengan tujuan

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Otoritas Jasa
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Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang berwenang dalam pengaturan dan

pengawasan di sektor jasa keuangan sesuai Undang-undang No.21 tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selain melakukan fungsi pengaturan

dan pengawasan juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan

perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Hal ini

sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan OJK sebagaimana

disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK,

bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan :

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel ;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil; dan

c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sebagai lembaga pengawas yang melakukan fungsi pengaturan dan

pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan yang meliputi sektor

perbankan, industri keuangan non bank (IKNB), dan pasar modal secara

terintegrasi, OJK berpatokan kepada tujuan yang sudah diamanatkan

dalam Undang-Undang. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, OJK

berupaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan dan stabil,

ditandai dengan akses keuangan yang mudah didapatkan masyarakat dan

berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi

peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat. OJK melalui

“KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN” mengajak seluruh masyarakat Indonesia

untuk menyumbangkan ide kreatif guna membangun dan mengembangkan

inklusi keuangan di Indonesia.

Tujuan dari pelaksanaan “KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN” adalah

sebagai berikut :

1. Mendorong adanya inovasi ide model bisnis akses keuangan yang

bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan serta

memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan

atau masyarakat.

2. Mendapatkan model bisnis sektor akses keuangan baru yang dapat

menjadi barometer model bisnis akses keuangan yang dapat
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diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan,

industri keuangan non bank, dan pasar modal.

3. Memberikan penghargaan bagi PUJK yang telah melakukan inovasi

model bisnis akses keuangan yang berdampak positif bagi

perusahaannya, konsumen dan atau masyarakat sebagai pengguna.

4. Mendorong adanya rekomendasi gagasan inovatif dan solutif dalam

rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

B. WAKTU PENYELENGGARAAN
30 November 2014 Batas akhir pengumpulan

7 Desember 2014 Pengumuman Finalis

19 Desember 2014 Presentasi Final

C. KRITERIA DAN MEKANISME KOMPETISI
KATEGORI AKADEMISI
Kriteria Peserta

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif program D3, S1, S2, dan/atau S3 dengan

melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

2. Kepesertaan dapat bersifat individual maupun tim (maksimum 3 orang).

3. Anggota tim harus berasal dari perguruan tinggi yang sama dan diperbolehkan

lintas fakultas.

4. Pegawai OJK dan keluarganya tidak diperkenankan untuk mengikuti kompetisi.

Mekanisme Pengumpulan

1. Mengumpulkan CV seluruh anggota tim beserta surat keterangan dari fakultas

(diisi dalam form pendaftaran pada poin E).

2. Membuat karya ilmiah/proposal dari model bisnis/produk/sistem

manajemen/edukasi dan pelatihan yang berbasis kearifan lokal. Karya ilmiah

wajib memuat :
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a. Halaman Cover
Memuat judul, nama anggota tim dan logo institusi perguruan tinggi.

b. Surat Pernyataan
Memuat pernyataan orisinalitas karya ilmiah dan kesediaan mengikuti syarat

dan ketentuan kompetisi yang tercantum dalam TOR.

c. Latar Belakang
Berisikan alasan mengadakan model bisnis/produk/sistem

manajemen/edukasi dan pelatihan tersebut serta apa manfaatnya terhadap

peningkatan akses keuangan dan atau literasi keuangan masyarakat dimana

kegiatan tersebut dilaksanakan

d. Deskripsi Karya Ilmiah, antara lain berupa model bisnis/produk/sistem

manajemen/edukasi dan pelatihan yang dilaksanakan secara mendetail mulai

dari tahapan perencanaan, hingga implementasi kegiatan termasuk evaluasi

jika kegiatan ini telah dilakukan sebelumnya.

e. Dampak Inovasi
Penjelasan manfaat dari pelaksanaan atau pengadaan model

bisnis/produk/sistem manajemen/edukasi dan pelatihan terhadap

peningkatan akses keuangan dan atau literasi keuangan yang dirasakan

masyarakat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Sangat disarankan

penyajian dapat didukung dengan hasil survei atau pengukuran dalam bentuk

lainnya.

f. Peluang replikasi
Deskripsikan bagaimana, dan seberapa besar kemungkinan model

bisnis/produk/sistem manajemen/edukasi dan pelatihan dapat diterapkan

ditempat lain.

g. Lampiran
Berupa foto kegiatan, atau hasil survei tabel/grafik yang membantu

penyajian karya ilmiah.
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3. Karya Ilmiah ditulis maksimal sebanyak 20 halaman (belum termasuk halaman

cover dan lampiran). Ketentuan penulisan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian

D. Dokumen (formulir, karya ilmiah, cover dan lampiran) tersebut harap

dituliskan dalam file yang terpisah, disatukan dalam satu dokumen .zip dan

dikirimkan ke email koinku@ojk.go.id dan koinku.ojk@gmail.com dengan

format subjek email: Koinku-Kategori 1 Akademisi (Nama Program-
Nama Tim). Tenggat akhir pengumpulan dokumen tanggal 30 November

2014.

Mekanisme Seleksi

Panitia hanya akan memproses dokumen peserta kompetisi yang lengkap (memiliki

file yang diminta di atas) dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu pengumpulan.

Keseluruhan karya yang memenuhi syarat di atas akan masuk dalam penjurian awal.

Penjurian dilaksanakan dengan mengikuti standar pada bagian indikator penilaian.

Pada tahapan ini, tim juri akan memilih enam finalis untuk mempresentasikan

laporannya pada acara final kompetisi di Jakarta.

Setelah selesai melaksanakan presentasi final kompetisi, tim juri akan menentukan

juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3. Hasil keputusan juri bersifat final dan

tidak dapat diganggu gugat.

Keseluruhan akomodasi selama di Jakarta dan transportasi keberangkatan dan

kepulangan finalis ditanggung oleh OJK.

Indikator Penilaian Penjurian Awal

Orisinalitas Inovasi :         20%
Penjelasan : Seberapa orisinil inovasi yang diajukan terhadap produk/sistem

manajemen/edukasi yang telah ada di masyarakat saat ini.

Kejelasan narasi aktivitas/produk yang diajukan : 30%
Penjelasan : Seberapa jelas peserta mengelaborasikan produk/sistem

manajemen/edukasi yang diusulkan dalam makalahnya, serta seberapa baik

implementasi yang telah dijalankan.
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Skala Kebermanfaatan : 30%
Penjelasan : Seberapa banyak masyarakat yang telah diberdayakan melalui inovasi

yang diajukan, dan seberapa jauh inovasi yang ditawarkan menjawab permasalahan

yang ada di masyarakat yang diberdayakan.

Peluang Replikasi : 20%
Penjelasan : Seberapa besar kemungkinan inovasi yang ditawarkan dapat

direplikasi di tempat lainnya.

Hadiah*

Berikut adalah rincian hadiah dari kompetisi ini:

Juara 1 : Trofi Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00

Juara 2 : Plakat Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00

Juara 3 : Plakat Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00

Harapan 1 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00

Harapan 2 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00

Harapan 3 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00

* Pajak hadiah ditanggung pemenang.
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KATEGORI UMUM
Kriteria Peserta

1. Peserta dapat bersifat individu ataupun perwakilan institusi baik Perusahaan,

Lembaga Pendidikan, Inkubator Bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat atau

Komunitas yang memiliki ide, program atau sistem dalam kegiatan penciptaan

produk, sistem manajemen, edukasi dan pelatihan atau aktivitas lainnya yang

bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, atau meningkatkan

literasi keuangan masyarakat.

2. Individu maupun institusi yang diwakili diatas harus berdomisili di Indonesia.

3. Individu atau mewakili institusi (tiap institusi boleh mengirimkan lebih dari satu

karya)

4. Pegawai OJK dan keluarganya tidak diperkenankan untuk mengikuti kompetisi.

Mekanisme pengumpulan

1. Membuat deskripsi singkat, maksimal 2 halaman, mengenai individu atau

institusi yang diwakili (dalam poin F). Deskripsi harus memuat:

a. Nama dan identitas Individu/Institusi

b. Lokasi domisili Individu/Institusi

c. Kegiatan yang dilakukan

d. Daftar nama pengurus inti Institusi yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,

Bendahara (jika mewakili institusi)

e. Jumlah anggota Institusi dan yang ikut berperan dalam kegiatan

2. Membuat karya ilmiah dari ide/produk/sistem manajemen/edukasi dan

pelatihan yang diajukan untuk mengikuti kompetisi. Karya ilmiah wajib

memuat:

a. Halaman Cover
Memuat nama Individu/Institusi, nama anggota tim, dan logo Institusi.
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b. Surat Pernyataan
Memuat pernyataan orisinalitas karya ilmiah dan kesediaan mengikuti syarat

dan ketentuan kompetisi yang tercantum dalam TOR.

c. Latar Belakang
Berisikan alasan mengadakan produk/sistem manajemen/edukasi dan

pelatihan tersebut serta apa manfaatnya terhadap peningkatan akses

keuangan dan atau literasi keuangan masyarakat dimana kegiatan tersebut

dilaksanakan

d. Deskripsi produk, sistem manajemen, atau edukasi dan pelatihan
yang diajukan.
Pada bagian ini tim penulis diharapkan untuk mendeskripsikan ide atau

kegiatan dalam penciptaan produk/sistem manajemen/edukasi dan

pelatihan yang dilaksanakan secara mendetail mulai dari tahapan

perencanaan, hingga implementasi kegiatan.

e. Dampak Inovasi
Penjelasan dari manfaat pelaksaan atau pengadaan produk/sistem

manajemen/edukasi dan pelatihan terhadap peningkatan akses keuangan dan

atau literasi keuangan yang dirasakan masyarakat dimana kegiatan tersebut

dilaksanakan.

f. Peluang replikasi
Deskripsikan bagaimana, dan seberapa besar kemungkinan produk/sistem

manajemen/edukasi dan pelatihan dapat diterapkan ditempat lain.

g. Lampiran
Berupa foto kegiatan, atau tabel/grafik yang membantu penyajian karya

ilmiah.

3. Karya Ilmiah ditulis maksimal sebanyak 20 halaman (belum termasuk halaman

cover dan lampiran). Ketentuan penulisan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian

D. Dokumen (formulir, karya ilmiah, cover dan lampiran) tersebut harap

dituliskan dalam file yang terpisah, disatukan dalam satu dokumen .zip dan
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dikirimkan ke email koinku@ojk.go.id dan koinku.ojk@gmail.com dengan

format subjek email: Koinku-Kategori 2 Umum (Nama Program-Nama
Tim). Tenggat akhir pengumpulan dokumen tanggal 30 November 2014.

Mekanisme Seleksi

Panitia hanya akan memproses dokumen peserta kompetisi yang lengkap (memiliki

file yang diminta diatas) dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu pengumpulan.

Keseluruhan laporan yang memenuhi syarat diatas akan masuk dalam penjurian

awal. Penjurian dilaksanakan dengan mengikuti standar pada bagian indikator

penilaian. Pada tahapan ini, tim juri akan memilih enam finalis untuk

mempresentasikan laporannya pada acara final kompetisi di Jakarta.

Setelah selesai melaksanakan presentasi final kompetisi, tim juri akan menentukan

juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3. Hasil keputusan juri bersifat final dan

tidak dapat diganggu gugat.

Keseluruhan akomodasi selama di Jakarta dan transportasi keberangkatan dan

kepulangan finalis ditanggung oleh OJK.

Indikator Penilaian Penjurian Awal

Orisinalitas Inovasi : 20%
Penjelasan : Seberapa orisinil inovasi yang diajukan terhadap produk/sistem

manajemen/edukasi yang telah ada di masyarakat saat ini.

Kejelasan narasi aktivitas/produk yang diajukan : 30%
Penjelasan : Seberapa jelas peserta mengelaborasikan produk/sistem

manajemen/edukasi yang diusulkan dalam makalahnya, serta seberapa baik

implementasi yang telah dijalankan.
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Skala Kebermanfaatan : 30%
Penjelasan : Seberapa banyak masyarakat yang telah diberdayakan melalui inovasi

yang diajukan, dan seberapa jauh inovasi yang ditawarkan menjawab permasalahan

yang ada di masyarakat yang diberdayakan.

Peluang Replikasi : 20%
Penjelasan : Seberapa besar kemungkinan inovasi yang ditawarkan dapat

direplikasi di tempat lainnya.

Hadiah*

Berikut adalah rincian hadiah dari kompetisi ini:

Juara 1 : Trofi Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp25.000.000,00

Juara 2 : Plakat Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00

Juara 3 : Plakat Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00

Harapan 1 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00

Harapan 2 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00

Harapan 3 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00

* Pajak hadiah ditanggung pemenang.
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PENGHARGAAN KEPADA PELAKU USAHA JASA

KEUANGAN (PUJK AWARD)
Kriteria Peserta
Kategori ini ditujukan untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baik dari

perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

yang telah melakukan inovasi terhadap model bisnis akses keuangan dan

menerapkannya di perusahaan yang akhirnya modal tersebut dapat

memberikan dampak positif dan manfaat baik bagi perusahaan, konsumen

dan atau masyarakat.

Mekanisme pengumpulan

1. Materi Model/program Bisnis Akses Keuangan dibuat dalam bentuk laporan

dengan melengkapi isian formulir (Keterangan lebih lanjut mengenai formulir

dapat dilihat pada bagian G) dengan penjelasan dan jawaban pertanyaan yang

diajukan. Penjelasan tersebut menceritakan kembali mengenai Inovasi

model/program Bisnis Akses Keuangan yang telah dilaksanakan pada

periode tahun 2013-2014 oleh PUJK, dengan sistematika kelengkapan

sebagai berikut:

a. Nama identitas model/program dan institusi penyelenggara PUJK (beserta

identitas individu perwakilan institusi yang bertanggung jawab untuk

pendaftaran award)

b. Laporan mengenai model/program

i. Latar belakang mengenai kondisi dan permasalahan alasan

model/program tersebut diperlukan

ii. Tujuan model/program

iii. Nama model/program beserta deskripsi dan alasan model/program

tersebut sukses

iv. Informasi data (statistik maupun finansial) terkait pelaksanaan

model/program

v. Dampak model/program pada pihak-pihak yang menjadi target

sasaran (dampak berupa penjelasan kualitatif maupun kuantitatif)

vi. Analisis mengenai kelebihan, kekurangan, permasalahan yang

terjadi dalam pelaksanaan model/program beserta rekomendasi

solusi untuk pelaksanaan selanjutnya
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vii. Mengapa model/program tersebut layak untuk dimenangkan pada

award

viii. Lampiran (berupa data pendukung lainnya, seperti dokumentasi foto

dan jadwal kegiatan kegiatan, dll)

2. Dokumen tersebut di atas harap dituliskan dalam file yang terpisah, disatukan

dalam satu dokumen .zip dan dikirimkan ke email koinku@ojk.go.id dan

koinku.ojk@gmail.com dengan nama file Koinku-Kategori 3 PUJK (Nama
Program). Tenggat akhir pengumpulan dokumen tanggal 30 November 2014.

Mekanisme Seleksi
Panitia hanya akan memproses dokumen peserta kompetisi yang lengkap (memiliki

tiga file yang diminta diatas) dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu

pengumpulan.

Keseluruhan laporan yang memenuhi syarat diatas akan masuk dalam penjurian

awal. Penjurian dilaksanakan dengan mengikuti standar pada bagian indikator

penilaian.

Indikator Penilaian Penjurian Awal
Orisinalitas Inovasi :         20%
Penjelasan : Seberapa orisinil inovasi yang diajukan terhadap produk/sistem

manajemen/edukasi yang telah ada di masyarakat saat ini.

Kejelasan narasi aktivitas/produk yang diajukan : 30%
Penjelasan : Seberapa jelas peserta mengelaborasikan produk/sistem

manajemen/edukasi yang diusulkan dalam makalahnya, serta seberapa baik

implementasi yang telah dijalankan.

Skala Kebermanfaatan : 30%
Penjelasan : Seberapa banyak masyarakat yang telah diberdayakan melalui

inovasi yang diajukan, dan seberapa jauh inovasi yang ditawarkan menjawab

permasalahan yang ada di masyarakat yang diberdayakan.
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Peluang Replikasi : 20%
Penjelasan : Seberapa besar kemungkinan inovasi yang ditawarkan dapat

direplikasi di tempat lainnya.

Hadiah
1. Trofi dan Piagam Penghargaan untuk kategori Inovasi (Inovasi Produk, Sistem

atau Proses);
2. Trofi dan Piagam untuk Kategori Access to Finance.
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D. KETENTUAN PENULISAN
A. SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS
a. Bagian Awal

1. Halaman Judul

 Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekpresif, sesuai dan

tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk

penafsiran ganda.

 Nama penulis ditulis dengan jelas.

 Nama perguruan tinggi/perusahaan/lembaga/PUJK ditulis dengan jelas

(disertakan logo).

2. Kata Pengantar
3. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar,

daftar tabel, dan daftar lampiran.
4. Abstrak karya tulis maksimal satu halaman yang mencerminkan isi

keseluruhan laporan.

b. Bagian Inti

1. Halaman Cover
Memuat judul model bisnis/produk/system manajemen/edukasi dan

pelatihan, dan logo perusahaan PUJK.

2. Surat Pernyataan
Memuat pernyataan orisinalitas karya ilmiah dan kesediaan mengikuti syarat

dan ketentuan kompetisi yang tercantum dalam TOR.

3. Latar Belakang
Berisikan alasan mengadakan model bisnis/produk/sistem

manajemen/edukasi dan pelatihan tersebut serta apa manfaatnya terhadap

peningkatan akses keuangan dan atau literasi keuangan masyarakat dimana

kegiatan tersebut dilaksanakan.
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4. Deskripsi model bisnis, produk, sistem manajemen, atau edukasi dan
pelatihan yang diajukan.
Pada bagian ini tim penulis diharapkan untuk mendeskripsikan model

bisnis/produk/sistem manajemen/edukasi dan pelatihan yang dilaksanakan

secara mendetail mulai dari tahapan perencanaan, hingga implementasi

kegiatan.

5. Dampak Inovasi. Penjelasan dari manfaat dari pelaksaan atau pengadaan

model bisnis/produk/sistem manajemen/edukasi dan pelatihan terhadap

peningkatan akses keuangan dan atau literasi keuangan yang dirasakan

masyarakat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

6. Peluang Replikasi. Deskripsikan bagaimana, dan seberapa besar

kemungkinan model bisnis/produk/sistem manajemen/edukasi dan

pelatihan dapat diterapkan ditempat lain.

c. Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran

B. PERSYARATAN PENULISAN

1. Penulisan Huruf
Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan satu spasi dan menggunakan jenis

serta ukuran huruf “Times New Roman 12”.

2. Tata Letak
Batas pengetikan: samping kiri 4 cm samping kanan 3 cm batas atas 4 cm batas

bawah 3 cm

3. Jarak pengetikan, Bab, Sub-bab dan perinciannya

a. Judul Bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan jarak 4

cm dari tepi atas tanpa digaris-bawahi.
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b. Judul Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata

ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-ka ta tugas, seperti

yang, dari, dan.

c. Judul anak Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 1 (satu) cm

yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf

besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan.

d. Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti

pada butir (c) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya.

4. Pengetikan
Kalimat Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi

menjorok ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik.

5. Penomoran Halaman

a. Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota

kelompok, kata pengantar dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan

diketik sebelah kanan bawah (i, ii, iii, dan seterusnya).

b. Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab

dan diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas (1, 2,

3, dan seterusnya)

c. Nomor halaman pertama dari tiap Bab tidak ditulis tetapi tetap

diperhitungkan.

6. Penulisan Tabel dan Gambar
a. Tabel

i. Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang berdiri

sendiri dan dapat menerangkan arti tabel

ii. Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diawali huruf kapital tanpa

diakhiri dengan tanda titik.

iii. Setiap tabel yang ada harus dirujuk atau dibahas di dalam kalimat
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iv. Catatan kaki pada tabel merupakan simbol non numerik seperti *,† dan ‡

petunjuk catatan kaki diletakkan pada bagian tabel yang memerlukan

informasi tambahan tersebut.

b. Gambar

i. Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih.

ii. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan diawali oleh huruf kapital

serta diakhiri dengan tanda titik.

iii. Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Untuk itu, setiap simbol

harus diberikan keterangan. Ukuran simbol dan keterangannya harus

proporsional dengan ukuran gambar dan dapat dibaca dengan jelas.

iv. Setiap gambar yang terdapat dalam tulisan harus dirujuk di dalam teks.

7. Penyusunan Daftar Pustaka
a. Teladan umum untuk jurnal

Nama tahun. Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Nama jurnal:

nomor volume (nomor terbitan): halaman.

i. Satu Pengarang

Koske R.E. 1989. Scutellospora arenicola and Glomus trimurales: two

new species in the Endogonaceae. Mycologia 81:927-933.

ii. Dua Pengarang

Maginn, J.L. dan D.L Tuttle. 1990. Managing Invesment Portofolios: A

Dynamic Process.2nd ed. Gorham and Lamont Publisher. Boston.

iii. Lebih dari Dua Pengarang

Bloomberg, D.J., S. Lemay, and J.B. Hanna. 2002. Logistics. Pearson

International. New Jersey.

iv. Setiap Terbitan Dimulai dengan Halaman Baru Eliel, E.L. 1976.

Stereochemistry Science LeBel and van’t Hoff: bagian Chemistry

49(3):8-13.
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b. Organisasi sebagai pengarang

Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. Statistik Potensi Desa Propinsi Banten.

BPS. Jakarta.

c. Teladan umum untuk buku

Nama Pengarang. Tahun Terbit. Judul Buku. Tempat terbit; Nama Penerbit.

i. Buku Terjemahan

Kalshoven, L.G.E. 1981. Pests of Crops in Indonesia. Laan PA van Der,

Penerjemah. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Terjemahan dari: De

Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesie.

ii. Buku dengan Editor

Gilman, A.G., T.W. Rall, dan A.S. Nies., P. Taylor, Editor. 1990 The

Pharmacological Basis of Therapeutics. Pergamon. New York. d.

Prosiding

d. Proceeding

Nama pengarang.Tahun terbit.Judul artikel. Di dalam: Nama editor. Judul

publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; tempat pertemuan,

tanggal pertemuan. Tempat terbit: nama penerbit. Halaman artikel. Meyer,

B. Dan K. Herman. 1985. Formaldehyde Release from Pressed Wood

Products. Di dalam: Turoski, Editor. Formaldehyde: Analyical Chemistry

and Toxicology. Proceedings of the Symposium at the 187th Meeting on the

American Chemical Society. St. Louis, 8-13 April 1984. Washington:

American Chemical Societies.Halaman 101-116.

e. Skripsi/tesis/desertasi

Nama pengarang.Tahun terbit. Judul. Tempat institusi: Nama institusi yang

menganugerahkan gelar.
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f. Paten

Nama penemu paten; lembaga pemegang paten.Tanggal publikasi

(permintaan) paten [tanggal bulan tahun]. Nama barang atau proses yang

dipatenkan. Nomor paten.

g. Surat kabar

Nama pengarang.Tanggal bulan tahun terbit.Judul. Nama surat kabar;

Nomor halaman (nomor kolom).

1) Tulisan/berita dalam surat kabar (dengan nama pengarang) Pitunov, B.

13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan?

Majapahit Pos, hlm. 4 & 11.6

2) Tulisan/berita dalam surat kabar (tanpa nama pengarang) Jawa Pos. 22

April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, Jawa Pos, hlm. 3. h.

Publikasi elektronik Nama pengarang. Tahun penerbitan.Judul artikel.

Nama jurnal [tipe media] volume (nomor):halaman. Ketersediaan.

[Tanggal, bulan dan tahun akses] Hsu, Y.H. dan K.Y. To. 2000. Cloning

of a cDNA (Accession No. AF183891) Encoding Type II S-Adenosyl-L-

Methionine Synthetase from Petunia Hybrida.Plant Phsiol. 122:1457.

Hamilton, J.D. 2000.

h. Artikel Online

Nama Penulis. (Tahun, Tanggal). Judul. Diperoleh dari: Link artikel

Lentera Kecil. (2012, 17 Juni). Keterampilan Menulis Paragraf . Diperoleh

19 Juni 2012, dari http://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/
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E. FORMULIR KATEGORI AKADEMISI
KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN 2014

Kategori Akademisi

(Formulir 1 : Identitas Tim)

1. Nama Tim/ Nama Program :

2. Judul makalah :

3. Asal universitas :

4. Nama ketua kelompok :

Biodata Anggota 1 (Ketua Kelompok)
Nama Anggota :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap :

Program Studi/Angkatan:

Nomor HP :

Alamat E-mail :

Biodata Anggota 2
Nama Anggota :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap :

Program Studi/Angkatan:

Nomor HP :

Alamat E-mail :

Biodata Anggota 3
Nama Anggota :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap :

Program Studi/Angkatan:

Nomor HP :

Alamat E-mail :
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Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika ternyata ada yang tidak benar atau sesuai,

saya bersedia dikenakan sanksi.

…….., ……. …… 2014

Tertanda, Mengetahui,

(Nama Ketua Kelompok) (Kepala Program Studi/ Departemen)
NIM: NIP/NUP:

Keterangan:
Formulir 1 (identitas tim) dan Formulir 2 (CV masing-masing anggota) dikumpulkan dalam satu dokumen
.zip bersama dengan Laporan/Proposal karya dan dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dan
koinku.ojk@gmail.com dengan format subjek email: Koinku-Kategori 1 (Nama Program-Nama Tim)
sampai tanggal 30 November 2014.
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KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN 2014

Kategori Akademisi

(Formulir 2: CV untuk anggota 1-Ketua Tim)

(Anggota 1)
Nama :
Nomor HP :
Alamat Email :

CV
Pendidikan terakhir/Status

Pengalaman Kerja

Riset dan Aktifitas Akademik
Bulan, Tahun Penjelasan

Pendidikan
Tahun, (S1/S2/S3) Universitas/Program atau Sekolah/Jurusan/ IPK

Pendidikan, pelatihan lain /Pengalaman Konferensi
Tahun Nama Pelatihan/konferensi

Pengalaman Organisasi
Tahun Nama Organisasi, posisi

Informasi Personal
Tempat/Tanggal Lahir :
Minat:

Keterangan:
Formulir 1 (identitas tim) dan Formulir 2 (CV masing-masing anggota) dikumpulkan dalam satu dokumen
.zip bersama dengan Laporan/Proposal karya dan dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dengan format
subjek email: Koinku-Kategori 1 (Nama Program-Nama Tim) sampai tanggal 30 November 2014,
pukul 17.00.
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KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN 2014

Kategori Akademisi

(Formulir 2: CV untuk anggota 2)

(Anggota 2)
Nama :
Nomor HP :
Alamat Email :

CV
Pendidikan terakhir/Status

Pengalaman Kerja

Riset dan Aktifitas Akademik
Bulan, Tahun Penjelasan

Pendidikan
Tahun, (S1/S2/S3) Universitas/Program atau Sekolah/Jurusan/ IPK

Pendidikan, pelatihan lain /Pengalaman Konferensi
Tahun Nama Pelatihan/konferensi

Pengalaman Organisasi
Tahun Nama Organisasi, posisi

Informasi Personal
Tempat/Tanggal Lahir :
Minat:

Keterangan:
Formulir 1 (identitas tim) dan Formulir 2 (CV masing-masing anggota) dikumpulkan dalam satu dokumen
.zip bersama dengan Laporan/Proposal karya dan dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dengan format
subjek email: Koinku-Kategori 1 (Nama Program-Nama Tim) sampai tanggal 30 November 2014,
pukul 17.00.
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KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN 2014

Kategori Akademisi

(Formulir 2: CV untuk anggota 3)

(Anggota 3)
Nama :
Nomor HP :
Alamat Email :

CV
Pendidikan terakhir/Status

Pengalaman Kerja

Riset dan Aktifitas Akademik
Bulan, Tahun Penjelasan

Pendidikan
Tahun, (S1/S2/S3) Universitas/Program atau Sekolah/Jurusan/ IPK

Pendidikan, pelatihan lain /Pengalaman Konferensi
Tahun Nama Pelatihan/konferensi

Pengalaman Organisasi
Tahun Nama Organisasi, posisi

Informasi Personal
Tempat/Tanggal Lahir :
Minat:

Keterangan:
Formulir 1 (identitas tim) dan Formulir 2 (CV masing-masing anggota) dikumpulkan dalam satu dokumen
.zip bersama dengan Laporan/Proposal karya dan dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dengan format
subjek email: Koinku-Kategori 1 (Nama Program-Nama Tim) sampai tanggal 30 November 2014,
pukul 17.00.
.
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F. FORMULIR KATEGORI UMUM
KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN 2014

Kategori Umum

(Formulir 1 : Identitas Individu dan Institusi yang diwakili)

1. Nama Individu yang mewakili :

2. Nomor HP Individu (wakil) :

3. Alamat email Individu (wakil) :

4. Nama Institusi :

5. Lokasi domisili :

6. Daftar nama pengurus inti : Ketua:

Wakil Ketua:

Sekretaris:

7. Deskripsi singkat mengenai institusi:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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8. Deskripsi singkat mengenai program yang dilakukan:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Keterangan:
Formulir 1 (identitas institusi) ini berisi deksripsi singkat maksimal 2 halaman dikumpulkan dalam satu
dokumen .zip bersama dengan Laporan/Proposal karya dan dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dan
koinku.ojk@gmail.com dengan format subjek email: Koinku-Kategori 2 Umum (Nama Program-
Nama Tim) sampai tanggal 30 November 2014.
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G. FORMULIR PUJK AWARD
KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014

FORMULIR PENDAFTARAN KOMPETISI INKLUSI KEUANGAN 2014

Kategori PUJK Award

(Formulir 1 : Deskripsi Singkat PUJK)

1. Nama PUJK :

2. Lokasi Domisili PUJK :

3. Deskripsi singkat PUJK :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Keterangan:
Formulir 1 (deskripsi singkat PUJK) ini berisi deksripsi singkat maksimal 2 halaman dikumpulkan
bersama dengan Formulir 2 (laporan karya model/program periode 2013/2014) dalam satu dokumen .zip
dan dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dan koinku.ojk@gmail.com dengan format subjek email:
Koinku-Kategori 3 PUJK (Nama Program) sampai tanggal 30 November 2014.
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KOmpetisi INklusi KeUangan (Koinku) 2014
Kategori PUJK Award

(Formulir 2 : Laporan Karya Model/Program)

Deskripsi

Kategori III ini ditujukan pada PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan)
baik dari perbankan, pasar modal, maupun IKNB (Industri Keuangan
Non Bank yang telah melakukan inovasi terhadap model bisnis akses
keuangan dan menerapkannya di perusahaan yang akhirnya modal
tersebut dapat memberikan dampak positif dan manfaat baik bagi
perusahaan, konsumen dan atau masyarakat dalam meningkatkan literasi
keuangan.

Nama
model/program:

Nama PUJK Pelaksana
Model/Program:
(Lengkapi dengan nama
resmi dan identitas
perusahaan untuk
keperluan kompetisi dan
publikasi award)

Nama Individu:
(Lengkapi dengan nama
orang sebagai perwakilan
yang bertanggung jawab
untuk pendaftaran award
ini)

Pekerjaan/Jabatan:
Alamat:
Nomor Telepon:
Nomor HP:
Alamat email:
Catatan:
Isilah formulir ini dengan jelas, ringkas dan mudah dipahami dengan maksimal 10 halaman isi.
Formulir 1 (deskripsi singkat PUJK) yang berisi deksripsi singkat maksimal 2 halaman dikumpulkan bersama
dengan Formulir 2 (laporan karya model/program periode 2013/2014) dalam satu dokumen .zip dan
dikirmkan ke email koinku@ojk.go.id dengan format subjek email: Koinku-Kategori 3 PUJK (Nama
Program) sampai tanggal 30 November 2014, pukul 17.00.
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Model/program yang
telah dilakukan untuk
meningkatkan literasi dan
akses keuangan pada
konsumen dan
masyarakat

Latar belakang mengenai
kondisi dan
permasalahan alasan
model/program tersebut
diperlukan

Nama model/program
beserta dekripsi
penjelasannya (sertakan
pula alasan program
tersebut sukses
dilaksanakan)

Informasi data (statistik
dan finansial seperti

pendapatan, laba,
penghimpunan dan
penyaluran dana,
peningkatan penyaluran
kredit, dll)

Dampak pelaksanaan
model/program (jelaskan
baik dalam bentuk
kualitatif dan kuantitatif)
pada perusahaan,
konsumen, komunitas
serta masyarakat. Serta
apakah model/program
tersebut dapat diterapkan
di tempat
lain

Kelebihan, kekurangan,
permasalahan yang
terjadi dalam pelaksanaan
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model/program beserta
rekomendasi solusi untuk
pelaksanaan selanjutnya

Mengapa
model/program ini layak
memenangkan award

Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan – Republik Indonesia
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