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TERM OF REFERENCE 

CALL FOR PAPERS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) 

 ASURANSI & DANA PENSIUN 

“Meningkatkan Peran Statistik & Aktuaria untuk 

Merevitalisasi Industri Asuransi dan Dana Pensiun” 

A. Latar Belakang 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

Industri Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Salah 

satu Industri Jasa Keuangan adalah Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang 

meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan 

lainnya, dan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan data dan statistik OJK, total 

aset IKNB pada Desember 2014 (Unaudited) adalah Rp1.530,75 triliun. Sementara 

pada periode yang sama pada tahun 2013 aset IKNB hanya Rp1.335,45 triliun 

(Unaudited) atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,62% dari posisi Desember 

tahun 2013. Jika total aset IKNB dimaksud dibandingkan dengan aset industri 

Perbankan yang pada bulan September mencapai Rp5.502,89 triliun dan 

kapitalisasi industri Pasar Modal yang pada bulan Desember mencapai Rp6.608,98 

triliun pada periode yang sama, aset Industri Keuangan Non Bank masih 

dikategorikan cukup rendah. 

Dua sektor di IKNB yang dikaji dalam Terms of Refference ini adalah sektor 

asuransi dan dana pensiun.   Kedua sektor ini memiliki tantangan utama yang 

relatif sama yaitu keduanya memiliki tingkat penetrasi dan densitas yang rendah. 

Dari tahun 2011 s.d. tahun 2014, penetrasi asuransi belum menunjukkan 

kenaikan yang optimal. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan tingkat penetrasi dan 

nilai densitas pada industri asuransi. 

TABEL 1 

Uraian 2011 2012 2013 2014 

GDP (triliun Rp) 7.427,10 8.241,9 9.084 10.010 

Premi Bruto (triliun Rp) 153,13 175,89 193,06 214,43 

Jumlah Penduduk (juta) 241 244 249  252  

Penetrasi (%) 2,06% 2,13% 2,13% 2,14% 

Densitas (ribu rupiah) 635,39 720,86 775,99 850,91 
Penetrasi merupakan Premi Bruto/GDP 

Densitas merupakan Premi Bruto/Jumlah Penduduk 
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Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Desember 

2014, tingkat penetrasi asuransi adalah 2,14%, yang artinya premi asuransi 

memberikan kontribusi 2,14% terhadap GDP. Selain itu, nilai densitas 

mencerminkan bahwa rata-rata pengeluaran setahun orang Indonesia untuk 

membayar premi asuransi adalah Rp850 ribu rupiah.  

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki tingkat penetrasi 

dan densitas asuransi dan dana pensiun yang masih rendah. Berdasarkan data 

International Association Of Consulting Actuaries (IACA), International Actuarial 

Assosiation Health Section (IAAHS), dan Pension Benefits and Social Security (PBSS) 

Hongkong, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, penetrasi 

asuransi jiwa Indonesia pada tahun 2009 memiliki peringkat ke-10 dari 12 negara 

di Asia dengan urutaan Jepang, China, Korea Selatan, Taiwan, India, Hongkong, 

Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Penetrasi Asuransi Jiwa di negara-negara Asia 

 

Sedangkan untuk penetrasi asuransi umum, pada tahun 2012 Indonesia memiliki 

peringkat ke-11 dari 12 negara tersebut.  
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Grafik 2. Penetrasi Asuransi Umum di negara-negara Asia 

 

Di sisi Dana Pensiun, pada bulan Desember 2013 jumlah penetrasi Dana 

Pensiun adalah 5,66%. Jumlah penetrasi ini mengalami peningkatan karena 

meningkatnya jumlah peserta Dana Pensiun pada tahun 2013. Secara umum, 

penetrasi Dana Pensiun dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami 

peningkatan namun masih relatif rendah.  

Berikut adalah jumlah penetrasi pada Dana Pensiun: 

Uraian 2011 2012 2013 

Total Tenaga Kerja *) 
60.905.202 62.605.346 64.192.990 

Total Peserta Dana Pensiun 
3.082.708 3.345.798 3.633.645 

Penetrasi (%) 5,06% 5,34% 5,66% 
Penetrasi merupakan Total Peserta Dana Pensiun/Total Tenaga Kerja 

*) Tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tetap, dan buruh/karyawan/pegawai 

 

 

Berdasarkan data World Bank, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia 

lainnya, untuk penetrasi dana pensiun Indonesia pada tahun 2011 memiliki 

peringkat ke-6 dari 6 negara, dengan urutan Singapura, Malaysia, Filipina, 

Thailand, Vietnam, dan Indonesia.  
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      Grafik 3. Penetrasi Dana Pensiun di negara-negara Asia 

 

Negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, memiliki 

peringkat yang lebih rendah mengenai tingkat penetrasi dan densitas untuk 

asuransi dan dana pensiun.  Kondisi ini antara lain disebabkan oleh: 

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya asuransi dan 

dana pensiun. 

Rendahnya pemahaman masyarakat antara lain disebabkan kurangnya 

edukasi masyarakat serta masih terbatasnya informasi terkait produk asuransi 

dan dana pensiun. Keterbatasan informasi ini antara lain dapat disebabkan 

oleh kurangnya inovasi produk asuransi dan dana pensiun sehingga belum 

secara signifikan mampu menarik minat masyarakat untuk membelinya.  

2. Tenaga ahli asuransi dan dana pensiun masih terbatas. 

Jumlah tenaga ahli, misalnya tenaga aktuaris, masih belum sebanding dengan 

kebutuhan dari industri baik asuransi maupun dana pensiun.  Kurangnya 

tenaga ahli salah satunya karena belum adanya link and match antara 

kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.  

Selain itu, dalam aktivitas akademik, saat ini ada beberapa universitas yang 

telah memperkenalkan mata kuliah tentang IKNB. Namun demikian, materi 

pembelajaran di universitas masih belum sepenuhnya sesuai dengan jenis 
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kompetensi yang dibutuhkan dalam praktik di industri IKNB. Jika akademisi 

(dosen dan mahasiswa) mengetahui lebih baik mengenai kebutuhan di 

industri, sasaran pembelajaran dapat diarahkan agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan, yang pada akhirnya diharapkan para lulusan tersebut dapat 

memperbaiki tantangan-tantangan yang ada di sektor asuransi dan dana 

pensiun. 

3. Kurangnya industri mengikuti international best practice. 

Sebagian pelaku industri asuransi dan dana pensiun di Indonesia masih 

menjalankan bisnisnya sesuai dengan praktik bisnis yang telah ada dan 

diterapkan oleh para pengurus sebelumnya. Praktik tersebut mungkin sudah 

tidak sesuai dengan tantangan dan kondisi persaingn usaha saat ini. Para 

pelaku belum secara inten mengikuti international best practice, misalnya 

terdapat praktik internasional yang menerapkan bisnis padat modal dimana 

perusahaan lebih memilih mempekerjakan orang-orang terbaik dalam 

mengelola risiko.  Kondisi di Indonesia yang kurang mengikuti international 

best practice ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan penetrasi dan densitas 

asuransi dan dana pension. 

 

Khusus sektor asuransi, tantangan selain densitas dan penetrasi adalah 

kapasitas asuransi dalam negeri dimana penyerapan risiko sampai saat ini juga 

dinilai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah premi reasuransi yang 

ditempatkan ke luar negeri pada tahun 2013 berjumlah Rp19,95 triliun. Jumlah 

ini mengalami kenaikan sebesar 10,25% dibandingkan tahun 2012. Penerimaan 

komisi atas penempatan reasuransi ke luar negeri tersebut sebesar Rp2,79 triliun 

dan pemulihan klaim yang diterima sebesar Rp6,39 triliun. Dengan demikian, 

transaksi reasuransi ke luar negeri mengalami defisit sebesar Rp10,8 triliun. 

Sementara itu, pada tahun yang sama industri asuransi Indonesia mengalami 

surplus sebesar Rp 2,61 triliun dari transaksi reasuransi yang diperoleh dari luar 

negeri. Dengan demikian, total transaksi reasuransi internasional industri 

asuransi mengalami defisit sebesar Rp8,19triliun.  Kondisi neraca pembayaran 

asuransi yang terus defisit dapat juga mencerminkan bahwa tenaga ahli asuransi 

secara umum belum mampu mengelola risiko secara optimal di dalam negeri.  

Perkembangan neraca pembayaran asuransi ke luar negeri dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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TABEL 2 

Dalam milyar rupiah 

Keterangan Tahun 

2010 2011 2012 2013 

Reasuransi dari Luar Negeri         

a. Premi Diterima  650  810  6.470  6.470  

b. Komisi Dibayar 30  40  1.190  1.370  

c. Klaim Dibayar             130             220  2.940  2.490  

I. Surplus (Defisit)= a - b- c           490            550  2.350  2.610  

      

Reasuransi ke Luar Negeri     

d. Premi Dibayar          9.650       11.860  18.100  19.950  

e. Komisi diterima         1.190          1.500  2.740  2.790  

f. Klaim Diterima          3.260          3.310  8.020  6.390  

II. Surplus (Defisit)= - d + e + f      (5.200)      (7.050) (7.330) (10.800) 

      

Surplus (Defisit) Net = I + II      (4.710)      (6.490) (4.990) (8.190) 

 

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mendorong 

peningkatan literasi keuangan agar produk IKNB semakin dikenal dan diminati 

masyarakat. Selain itu, OJK juga berupaya memperbaiki peraturan-peraturan 

misalnya mengenai optimalisasi kapasitas reasuransi di dalam negeri agar 

masalah defisit neraca pembayaran dapat berkurang. Selanjutnya, salah satu 

kegiatan OJK di tahun 2015  adalah menyelenggarakan Call For Papers, dengan 

tema “Meningkatkan Peran Statistik Dan Aktuaria Untuk Merevitalisasi Industri 

Asuransi Dan Dana Pensiun”. Selain untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat akan asuransi dan dana pensiun, kegiatan Call For Papers ini juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan asuransi di Indonesia 

terhadap pemanfaatan kapasitas risiko di masing-masing perusahaan. Jika 

perusahaan asuransi memahami kapasitas risikonya, maka perusahaan dapat 

mengoptimalkan kapasitas retensi sendiri dan dapat meminimalkan aktivitas 

reasuransi ke luar negeri.  
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B. Tujuan 

Penyelenggaraan dari Call For Papers Industri Keuangan Non Bank bertujuan 

untuk: 

1. Menumbuhkan minat masyarakat untuk mengetahui hal-hal terkait Industri 

Keuangan Non Bank. 

2. Mewujudkan Industri Keuangan Non Bank yang berkontribusi lebih besar 

dalam pembangunan ekonomi nasional.  

3. Mengharmonisasikan teori mengenai IKNB yang dipelajari di Universitas 

dengan praktik dalam industri. 

4. Mendorong suksesnya program “1000 Aktuaris”. 

C. Output 

Output kegiatan ini berupa karya tulis yang disusun sesuai ketentuan yang 

telah ditentukan oleh panitia dalam bagian Ketentuan Penulisan.  

D. Tema Artikel 

Call For Papers IKNB ini mengambil tema “Meningkatkan Peran Statistik & 

Aktuaria. Dari tema tersebut, para peserta dapat menyampaikan karya tulis 

dengan topic tentang penggunaan ilmu statistic dan aktuaria dalam bidang 

asuransi misalnya asuransi jiwa, kerugian, reasuran, atau dalam bidang dana 

pension. 

E. Peserta 

Peserta yang diharapkan ikut dalam lomba karya tulis ini adalah peserta dari 

praktisi yang bekerja di industri asuransi dan dana pensiun, peneliti, dosen, 

mahasiswa, dan masyarakat umum. 

F. Kriteria dan Mekanisme Kompetisi 

 

1. Kriteria Peserta 

a. Peserta dapat bersifat individu/tim maupun perwakilan institusi baik 

Perusahaan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat 

atau komunitas yang memiliki ide yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Industri Keuangan 

Non Bank.  



Call For Papers Industri Keuangan Non Bank - Asuransi dan Dana Pensiun 8 

 

b. Dalam satu tim Peserta, wajib dipilih salah satu anggotanya sebagai 

Leader dari tim tersebut. 

c. Individu/tim maupun institusi yang diwakili diatas dapat berdomisili 

di dalam negeri maupun luar negeri, namun harus memilki 

kewarganegaraan Indonesia (WNI). Bagi peserta dari luar negeri, tidak 

disediakan akomodasi jika masuk dalam kriteria nominasi dan wajib 

mempresentasikan karyanya di Indonesia. 

d. Papers yang disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. 

e. Pegawai OJK dan keluarganya tidak diperkenankan untuk 

mengikuti kompetisi. 

2. Mekanisme Pengumpulan 

a. Membuat deskripsi singkat, maksimal 2 halaman mengenai individu 

atau institusi yang diwakili. Deskripsi harus memuat: 

1) Nama dan identitas Individu/Institusi; 

2) Lokasi domisili Individu/Institusi; 

3) Kegiatan yang dilakukan; 

4) Daftar nama pengurus inti Institusi yaitu Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris, Bendahara (jika mewakili institusi); 

b. Membuat papers dari ide yang diajukan untuk mengikuti kompetisi. 

Papers wajib memuat: 

1) Halaman Cover 

Memuat nama Individu/Institusi  dan logo Institusi (bila berasal 

dari institusi). 

2) Surat Pernyataan 

Memuat pernyataan orisinalitas papers dan kesediaan mengikuti 

syarat dan ketentuan kompetisi yang tercantum dalam TOR. 

3) Latar Belakang 

Berisikan alasan mengenai ide serta apa manfaatnya terhadap 

peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Industri 

Keuangan Non Bank. 

4) Deskripsi ide yang diajukan 

Pada bagian ini penulis diharapkan dapat mendeskripsikan 

secara mendetail mulai dari tahapan perencanaan, hingga 

implementasi kegiatan (jika merupakan kegiatan). Jika bukan 
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merupakan kegiatan, dapat memaparkan secara jelas ide yang 

dimaksud. 

5) Dampak Inovasi 

Penjelasan dari manfaat pelaksanaan ide terhadap peningkatan 

pemahaman masyarakat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. 

6) Peluang Replikasi 

Deskripsikan bagaimana dan seberapa besar kemungkinan ide  

dapat diterapkan di tempat lain. 

7) Lampiran 

Berupa foto, atau tabel/grafik yang membantu penyajian karya 

ilmiah. 

c. Papers ditulis 10-30 halaman (belum termasuk halaman cover dan 

lampiran) Ketentuan penulisan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian 

K di bawah. Tenggat akhir pengumpulan dokumen tanggal 30 Juni 

2015. 

G. Mekanisme Seleksi 

Panitia hanya akan memproses dokumen peserta kompetisi yang lengkap 

sesuai dengan ketentuan di atas 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 6 finalis untuk 

mempresentasikan papersnya pada acara final kompetisi di Jakarta.  

Tim juri akan menentukan juara 1,2,3 dan juara harapan 1,2,3 setelah 

seluruh finalis mempresentasikan papersnya. Bagi Juara 1 akan diundang untuk 

menghadiri seminar Konferensi Internasional Aktuaria yang diselenggarakan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dan mempresentasikan hasil karyanya pada seminar 

tersebut. Hasil keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

Keseluruhan akomodasi selama di Jakarta dan transportasi keberangkatan dan 

kepulangan finalis dari dan ke Jakarta ditanggung OJK. Untuk nominator yang 

berdomisili di luar negeri akomodasi selama di Jakarta akan ditanggung oleh OJK, 

tidak termasuk transportasi keberangkatan dan kepulangan finalis dari dan ke 

Jakarta. 
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H. Indikator Penilaian Penjurian Awal 

1. Orisinalitas Inovasi : 10% 

Peserta wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan  bahwa 

makalah yang disampaikan merupakan karya sendiri (orisinil) 

2. Kejelasan Ide : 30% 

Seberapa jelas peserta memaparkan ide dalam papersnya.  

3. Skala Pemanfaatan : 30% 

Seberapa besar ide yang disampaikan bermanfaat bagi industri, pembuat 

kebijakan dan masyarakat. 

4. Peluang Aplikatif : 30% 

Seberapa besar kemungkinan ide yang ditawarkan dapat diaplikasikan di 

industri asuransi dan dana pensiun. 

I. Hadiah  

Berikut adalah rincian hadiah dari kompetisi ini: 

Juara 1 : Trofi Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp50.000.000,00 + 

Undangan presentasi hasil karya pada Seminar Konferensi 

Internasional Aktuaria 

Juara 2 : Plakat Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 

Juara 3 : Plakat Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp20.000.000,00 

Harapan 1 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 

Harapan 2 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 

Harapan 3 : Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 

J. Jadwal Pelaksanaan  

Launching Call For Papers : 20 Februari 2015 

Batas Akhir Penyerahan Karya Tulis : 30 Juni 2015 

Pengumuman Peserta Terpilih (6 orang) : 31 Juli 2015 

Presentasi Papers dari Nominator : 7-8 Agustus 2015 

Penetapan Pemenang : 8 Agustus 2015 

Pemberian Hadiah : 8 Agustus 2015 

K. Ketentuan Penulisan 

1. Sistematika Penulisan Karya Tulis 

a. Bagian Awal 
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1) Halaman Judul 

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

tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang 

untuk penafsiran ganda. 

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 papers. 

b. Bagian Inti 

1) Halaman Cover 

Memuat judul ide dan logo perusahaan (jika institusi). 

2) Surat Pernyataan 

Memuat pernyataan orisinalitas karya ilmiah dan kesediaan 

mengikuti syarat dan ketentuan kompetisi yang tercantum dalam 

TOR. 

3) Latar Belakang 

Berisikan alasan menyampaikan ide serta apa manfaatnya 

terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Industri 

Keuangan Non Bank. 

4) Deskripsi ide yang diajukan. 

Pada bagian ini tim penulis diharapkan untuk mendeskripsikan ide 

yang secara mendetail. 

5) Dampak Inovasi 

Penjelasan dari manfaat ide terhadap peningkatan pemahaman 

masyarakat terhadap Industri Keuangan Non Bank. 

6) Peluang Aplikatif 

Deskripsikan bagaimana, dan seberapa besar kemungkinan ide 

yang ditawarkan dapat diaplikasikan di industri asuransi dan dana 

pensiun. 

 

c. Bagian Akhir 

1) Daftar Pustaka 

2) Lampiran 
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2. Persyaratan Penulisan 

a. Penulisan huruf 

Naskah diketik pada ukuran A4 dengan satu setengah spasi dan 

menggunakan jenis serta ukuran huruf “Times New Roman 12”. 

b. Tata Letak 

Batas Pengetikan: samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas atas 

4 cm, batas bawah 3 cm. 

 

c. Jarak Pengetikan, Bab, sub-bab dan perinciannya 

1) Judul Bab diketik di tengah dengan huruf besar dan jarak 4 cm 

dari tepi atas tanpa digarisbawahi. 

2) Judul Sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap 

kata ditulis dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata 

tugas, seperti yang, dari, dan  

3) Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 

1(Satu) cm yang dibuat garis bawah. Huruf pertama setiap kata 

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

seperti yang, dari, dan 

4) Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, 

ditulis seperti pada butir (c) diatas, lalu diikuti oleh kalimat 

berikutnya. 

d. Pengetikan kutipan langsung 

Kalimat kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi 

menjorok ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanpa tanda petik. 

e. Penomoran Halaman 

1) Bagian Pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama peserta, 

kata pengantar dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan 

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

2) 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). 

3) Nomor halaman pertama dari tiap Bab tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 
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f. Penulisan Tabel dan Gambar 

1) Tabel 

a) Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas 

yang berdiri sendiri dan dapat menerangkan arti tabel. 

b) Judul tabel diletakkan diatas tabel dengan diawali huruf 

kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik. 

c) Setiap  tabel yang ada harus dirujuk atau dibahas dalam 

kalimat. 

d) Catatan kaki pada tabel merupakan simbol non numerik 

seperti * (bintang). Petunjuk catatan kaki diletakkan pada 

bagian tabel yang memerlukan informasi tambahan tersebut. 

2) Gambar 

a) Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih. 

b) Judul gambar diletakkan dibawah gambar dan diawali oleh 

huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. 

c) Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Untuk itu, setiap 

simbol harus diberikan keterangan. Ukuran simbol dan 

keterangannya harus proporsional dengan ukuran gambar dan 

dapat diukur dengan jelas. 

d) Setiap gambar yang terdapat dalam tulisan harus dirujuk di 

dalam teks. 

g. Penyusunan Daftar Pustaka 

1) Jurnal 

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

Jurnal: nomor volume (nomor terbitan): halaman 

2) Organisasi sebagai pengarang 

Contoh: Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. Statistik Potensi Desa 

Propinsi Banten. BPS. Jakarta 

 

3) Buku 

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

Penerbit 

4) Skripsi/Tesis/Disertasi 
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Nama Pengarang. Tahun Terbit. Judul. Tempat institusi: Nama 

institusi yang menganugerahkan gelar 

5) Paten 

Nama penemu paten; lembaga pemegang paten. Tanggal publikasi 

(permintaan) paten (tanggal bulan tahun). Nama barang atau 

proses yang dipatenkan. Nomor Paten. 

6) Surat Kabar 

Nama pengarang. Tanggal bulan. Tahun terbit. Judul. Nama surat 

kabar; nomor halaman (nomor kolom) 

7) Artikel online 

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


