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KERANGKA ACUAN  

iB RESEARCH GRANT PROGRAM 2017 

1. Latar Belakang 

Sebagai bagian dari sistem dan industri keuangan yang baru tumbuh, perbankan 

syariah perlu ditopang oleh aktivitas riset dan pengembangan yang berkualitas 

agar dapat berkembang lebih optimal, stabil, efisien, dan berdaya saing sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam perekonomian. Riset di bidang 

perbankan syariah secara spesifik, dan/atau keuangan syariah secara lebih luas, 

masih memiliki cukup banyak area yang belum digarap. Namun demikian, 

akademisi dan peneliti di bidang ini juga perlu ditingkatkan kuantitas dan 

kompetensinya agar dapat menjawab kebutuhan pengembangan kebijakan sektor 

keuangan syariah sekaligus mengimbangi tuntutan ekspansi dan pentingnya 

meningkatkan daya saing industri, khususnya perbankan syariah. 

Dalam rangka mendukung pengembangan riset perbankan dan keuangan syariah, 

Departemen Perbankan Syariah (DPBS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang salah 

satu tugas pokoknya adalah melaksanakan penelitian dalam rangka mendukung 

research-based policy di bidang perbankan syariah, pada tahun 2017 ini 

menyelenggarakan program kolaborasi riset yang disebut iB Research Grant 

Program 2017. Sasaran utama dari program ini adalah percepatan pelaksanaan 

agenda-agenda riset yang masih panjang daftar topik dan permasalahannya, serta 

untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa yang hasil keluarannya bermanfaat untuk mendukung perumusan 

kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah.  

 
2. Tujuan 

Tujuan iB Research Grant Program 2017 adalah:  

 Mempercepat pelaksanaan agenda riset yang menjadi prioritas yang antara lain 

tercakup dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2015-2019 

sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan regulasi berbasis riset 

(research-based policy) yang memenuhi standar akademik yang berkualitas. 

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas, termasuk publikasi riset di bidang 

perbankan syariah. 

 Memperluas jejaring kolaborasi riset sekaligus mendorong peningkatan 
partisipasi akademisi dalam pengembangan industri perbankan syariah. 
 

3. Kualifikasi Peserta 

Kualifikasi peserta iB Research Grant Program 2017 adalah mahasiswa WNI 

program S1, S2 dan S3 yang sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi atau 

penelitian yang menjadi bagian dari tesis/disertasi yang telah diselesaikan minimal 

sampai dengan bab metodologi dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dari 

universitas yang berkedudukan di dalam wilayah Indonesia. 
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4. Keluaran 

Wajib: Laporan dan Presentasi 

Penerima iB Research Grant Program 2017 dipersyaratkan untuk menyampaikan 

hasil penelitian dalam bentuk laporan dan presentasi kepada internal OJK serta 

bersedia memberikan presentasi dalam seminar hasil penelitian bagi stakeholders 

OJK. 

Tambahan: Publikasi 

Hasil kajian dapat dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional yang 

terakreditasi. Dalam melakukan publikasi, penerima grant wajib mencantumkan 

nama Departemen Perbankan Syariah OJK. 

 

5. Jangka Waktu Pelaksanaan 

Berikut adalah tanggal-tanggal penting pelaksanaan iB Research Grant Program 

2017: 

No Kegiatan Tanggal 

1 Batas akhir pengajuan proposal 30 Maret 2017 

2 Pengumuman nominasi 10 April 2017 

3 Presentasi proposal 17 – 26 April 2017 

4 Pengumuman proposal yang diterima 02 Mei 2017 

5 Pelaksanaan 02 Mei – 30 November 2017 

 

6. Insentif  

Insentif bagi penerima iB Research Grant 2017 adalah sebagai berikut. 

 Mahasiswa S1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 

 Mahasiswa S2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 

 Mahasiswa S3 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 

 

7. Persyaratan Umum 

 Tema penelitian: secara prinsip DPBS OJK mendukung semua riset yang 

berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah, tetapi prioritas akan 

diberikan pada riset dengan tema dan lingkup penelitian yang menjadi 

kebutuhan DPBS – OJK dan dapat dipilih peserta iB Research Grant Program 

sebagaimana terlampir. 

 Tema dan lingkup penelitian memiliki signifikansi tinggi dalam penyelesaian 

tesis. 

 Proposal penelitian telah disetujui oleh pembimbing/promotor. 
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8. Tata Cara Pengajuan Proposal Penelitian 

Proposal penelitian harus mencakup informasi minimum sebagai berikut. 

 Mencantumkan tujuan, metodologi termasuk statistik atau komputasi yang 

akan digunakan.  

 Melampirkan Curriculum Vitae, transkrip nilai, dan lembar persetujuan (format 

terlampir). 

Proposal penelitian maksimum berjumlah 30 (tiga puluh) halaman (tidak termasuk 

halaman sampul dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 (satu) spasi 

dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Pengesahan (Pengesahan oleh Pembimbing/Promotor) 

c. Daftar Isi 

d. Ringkasan 

e. Bab 1 Pendahuluan 

f. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

g. Bab 3 Metode Penelitian 

h. Daftar Pustaka 

i. Lampiran 

Proposal penelitian dikirimkan dalam bentuk softcopy dalam bentuk PDF ke email 

penelitianDPBS@ojk.go.id dengan ukuran maksimal 8 MB paling lambat tanggal 

30 Maret 2017. 

 
 
9. Seleksi dan Evaluasi 

Seleksi dan evaluasi proposal penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap 

review proposal oleh Unit Kerja Spesialis Penelitian DPBS OJK (dapat melibatkan 

external reviewer) dan tahap presentasi proposal untuk proposal yang dinyatakan 

lolos dalam tahap review proposal. Kriteria yang digunakan dalam penilaian 

permohonan grant termasuk hal-hal sebagai berikut. 

 Kekuatan landasan akademik, integritas, keaslian, dan kreativitas dari 

proposal riset. 

 Penggunaan metode-metode dan metodologi yang sesuai dan relevan. 

 Potensi dihasilkannya riset berkualitas. 

 Kualifikasi dan latar belakang prestasi dan pengalaman riset peserta. 

 Relevansi dari cakupan riset dengan fungsi dan tugas pokok DPBS OJK.  

 

10. Hak Cipta Hasil Penelitian 

Hak cipta hasil penelitian menjadi milik masing-masing peneliti, tapi OJK berhak 

mempublikasikan dan/atau menggunakan hasil penelitian dimaksud sebagai 

acuan dan untuk kepentingan OJK. 

mailto:pcs.nada.fajriah@ojk.go.id
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11. Kerahasiaan dan Pakta Integritas 

Setiap peserta iB Research Grant Program 2017 dipersyaratkan untuk mematuhi 

klausul kerahasiaan informasi dalam perjanjian dan memiliki integritas dan 

komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang 

dinyatakan dalam pakta integritas. 

 
 
12. Sumber Pendanaan 

Pembiayaan atas kegiatan ini dibebankan pada Anggaran OJK Tahun Anggaran 

2017. 
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Lampiran 1.  
 

Lingkup Topik Riset Perbankan Syariah 
Yang Dapat Menjadi Pilihan dalam rangka  

iB Research Grant Program 2017 

 

Sebagai bagian dari pelaksanaan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 

2015-2019, maka dalam iB Research Grant Program 2017 ini, DPBS mengusung 

tema “Optimalisasi Peta Jalan Perbankan Syariah Guna Mewujudkan Perbankan 

Syariah yang Kontributif dan Inklusif”  dengan subtema sebagai berikut: 

1. Penguatan sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder 

lainnya. 

2. Penguatan permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi bank syariah. 

3. Perbaikan struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan 

perbankan syariah. 

4. Peningkatan kualitas layanan dan keragaman produk perbankan syariah. 

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya perbankan 

syariah. 

6. Peningkatan literasi dan preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah. 

7. Penguatan dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan 

syariah. 

8. Pengaruh program wakaf tunai terhadap masyarakat dan/atau perbankan syariah. 

9. Kesesuaian terkait aturan dan prinsip syariah pada crowdfunding syariah untuk 

pengembangan produk perbankan syariah serta asas manfaat bagi masyarakat. 
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Lampiran 2.  

 

Lembar Persetujuan 

iB Research Grant Program 2017 

 

Skripsi/Tesis/Penelitian sebagai berikut. 

Nama Peneliti : ..................................................................................... 

NIM : ..................................................................................... 

Jenjang : S1 / S2 / S3 
Program Studi : ..................................................................................... 

Fakultas : ..................................................................................... 

Perguruan 

Tinggi : ..................................................................................... 

Alamat Fakultas : ..................................................................................... 

Email  : ..................................................................................... 

Judul Penelitian : ..................................................................................... 

   
Telah disetujui sampai dengan bab metodologi penelitian oleh dosen 
pembimbing/promotor untuk diikutsertakan dalam iB Research Grant Program 

2017 yang diselenggarakan oleh Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa 
Keuangan. 

 

 

 

...................., .................... 2017 

Pembimbing/Promotor, 

 

tanda tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP 

 

 


