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A. Latar Belakang 

Sebagai bagian dari industri keuangan syariah yang baru tumbuh, industri 

perbankan syariah perlu ditopang oleh aktivitas riset dan pengembangan yang 

berkualitas. Hal ini untuk mendorong industri perbankan syariah agar dapat tumbuh 

secara berkelanjutan, stabil, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Area riset di bidang perbankan syariah 

yang belum dikembangkan masih cukup luas. Oleh karena itu, peran peneliti dan 

akademisi di bidang ini perlu ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab kebutuhan pengembangan 

kebijakan sektor perbankan syariah sekaligus mengimbangi tuntutan ekspansi 

industri perbankan syariah. Dalam rangka mendorong kebijakan berbasis riset 

(research-based policy), Departemen Perbankan Syariah (DPBS) Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mengembangkan berbagai wadah riset. Salah satunya di 

antaranya adalah iB Research Fellowship Program 2018. Dalam kegiatan ini, 

peneliti dan akademisi diberikan kesempatan untuk melakukan kolaborasi riset di 

bidang perbankan syariah bersama otoritas. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud kegiatan iB Research Fellowship Program 2018 adalah dihasilkannya 

riset yang mendukung perumusan kebijakan dan regulasi yang memenuhi standar 

akademik. Adapun, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas riset di bidang perbankan syariah; 

2. memberikan pembaruan informasi dan pengetahuan mengenai 

perkembangan kinerja, aktivitas, dan kebijakan perbankan syariah kepada 

kalangan peneliti dan akademisi; dan 

3. memperluas jejaring kolaborasi riset sekaligus mendorong peningkatan 

partisipasi peneliti dan akademisi dalam pengembangan industri perbankan 

syariah. 

C. Tema 

Tema besar iB Research Fellowship Program 2018 adalah Transformasi 

Perbankan Syariah. Penjelasan selengkapnya mengenai tema ini dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 
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D. Kriteria Peserta 

Peserta merupakan dosen perguruan tinggi bergelar doktor (S3) yang memiliki 

rekam jejak riset yang memadai (ditunjukkan dalam riwayat hidup/curriculum vitae). 

E. Tata Cara Pengusulan 

Usulan riset dikirimkan dalam bentuk salinan lunak (soft copy) dalam satu 

berkas (file) dengan format dokumen (Word) atau PDF dan diberi nama 

NamaPeneliti_Universitas.doc (jika berkas dalam format dokumen) atau 

NamaPeneliti_Universitas.pdf (jika berkas dalam format PDF) melalui tautan 

http://risetsyariah.ojk.go.id/ibfellow/register/peserta-individu. 

F. Sistematika Usulan Riset 

Proposal riset ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia (PUEBI) maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman tidak 

termasuk halaman sampul dan lampiran. Proposal riset ditulis menggunakan huruf 

“Times New Roman” ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali untuk ringkasan 

ditulis dengan jarak baris satu spasi. Proposal riset ditulis pada kertas ukuran A4 

serta mengikuti sistematika sebagai berikut.  

 Halaman Sampul (lihat Lampiran 2) 

 Daftar Isi 

 Ringkasan 

Ringkasan maksimal 1 (satu halaman) mencakup tujuan riset serta metode 

yang akan dipakai untuk mencapai tujuan riset tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang riset yang diusulkan 

dan manfaat riset bagi pemangku kepentingan. 

 Bab 1 Pendahuluan 

Pendahuluan menjelaskan latar belakang yang melandasi topik riset dan 

tujuan yang ingin dicapai dari riset ini. Masalah yang akan diteliti harus 

dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk 

menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan 

dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan 

lingkup yang menjadi batasan riset.  

 Bab 2 Tinjauan Pustaka 

http://risetsyariah.ojk.go.id/ibfellow/register/peserta-individu
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Tinjauan pustaka memuat sumber pustaka acuan yang relevan dan terkini 

dengan mengutamakan hasil riset pada jurnal ilmiah. Pada bab ini juga 

dijelaskan hasil studi terdahulu dan bagaimana kaitannya dengan riset yang 

diajukan.  

 Bab 3 Metode Riset 

Metode Riset mencakup kerangka riset secara terperinci meliputi garis besar 

pendekatan riset, metode dan prosedur pengumpulan data, analisis dan 

pengambilan kesimpulan yang akan digunakan dalam mencapai tujuan riset 

yang disebutkan. 

 Daftar Pustaka 

Setiap referensi yang digunakan dalam proposal riset harus ditampilkan pada 

Daftar Pustaka. Daftar Pustaka diketik dengan jarak baris 1 spasi, berurutan 

secara alfabetis tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama 

penulis ditulis nama belakangnya terlebih dulu, kemudian diikuti inisial nama 

depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain 

dari literatur/pustaka yang dirujuk. 

 Lampiran 

Lampiran berisi daftar riwayat hidup/curriculum vitae (lihat Lampiran 3), 

rincian anggaran riset (lihat Lampiran 4), lini waktu penyelesaian riset 

termasuk jadwal rencana kegiatan di kantor OJK (lihat Lampiran 5). 

Seluruh gambar dan tabel ditempatkan di antara bagian teks yang membahasnya 

dengan posisi simetris di tengah halaman dan diberi judul. Judul tabel ditulis di 

atas tabel berjarak 1,5 spasi, simetris di tengah terhadap tabel yang 

bersangkutan, dan mengikuti nomor tabelnya. Judul gambar ditulis di bawah 

gambar berjarak 1,5 spasi, simetris di tengah terhadap gambar yang 

bersangkutan, dan mengikuti nomor gambarnya. 

Persamaan matematika ditulis dalam bentuk yang lazim dalam matematika 

dengan tabulasi 1,5 cm dari kiri dan harus mempunyai nomor yang diletakkan di 

sebelahnya dan rata kanan terhadap batas kanan pengetikan.  

G. Lingkup Kegiatan 

1. Melakukan riset sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Departemen 

Perbankan Syariah (DPBS) OJK. 
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2.  Peneliti dan DPBS OJK dapat saling berbagi pengetahuan dan keahlian 

(knowledge and expertise sharing) terkait perkembangan riset terkini yang 

relevan dengan perbankan syariah, keuangan syariah, atau ekonomi syariah. 

H. Keluaran 

Keluaran kegiatan iB Research Fellowship Program 2018 berupa laporan hasil 

riset dan/atau publikasi hasil riset. Peneliti wajib mencantumkan nama Departemen 

Perbankan Syariah (DPBS) Otoritas Jasa Keuangan pada setiap bentuk luaran 

penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun 

poster. 

I. Pendanaan Riset 

Pendanaan riset yang disediakan berkisar paling banyak sampai dengan 

Rp120.000.000,00. Besarnya pendanaan riset akan disesuaikan dengan kebutuhan 

riset (dengan memperhatikan kewajaran dan ketersediaan alokasi anggaran). 

Sumber pendanaan riset ini berasal dari anggaran OJK Tahun Anggaran 2018. 

J. Laporan 

1. Laporan Awal 

Laporan Awal setidaknya memuat Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, 

dan Bab Metode Riset. Laporan Awal diserahkan dalam bentuk laporan 

sebanyak 3 (tiga) buku dan dalam bentuk salinan lunak sebanyak 1 (satu) 

cakram padat. 

 

2. Laporan Interim 

Laporan Interim setidaknya memuat seluruh Bab pada Laporan Awal 

ditambah dengan Bab Hasil Riset Sementara. Laporan Interim diserahkan 

dalam bentuk laporan sebanyak 3 (tiga) buku dan dalam bentuk salinan lunak 

sebanyak 1 (satu) cakram padat. 

 

3. Laporan Akhir 

Laporan Akhir setidaknya memuat seluruh Bab pada Laporan Awal ditambah 

dengan Hasil Akhir Riset, Kesimpulan, dan Saran. Laporan Akhir diserahkan 

dalam bentuk laporan sebanyak 3 (tiga) buku dan dalam bentuk salinan lunak 

sebanyak 1 (satu) diska lepas (flash disk). Salinan lunak dokumen referensi 

(jurnal, publikasi, laporan, dsb.) yang dirujuk dalam penulisan riset juga 

dilampirkan dalam diska lepas. 
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K. Jangka Waktu 

Kegiatan iB Research Fellowship Program 2018 dilaksanakan selama enam 

sampai delapan bulan. Selama periode tersebut, peneliti disyaratkan untuk 

melaksanakan riset di kantor DPBS OJK selama 10 (sepuluh) hari kerja (mengikuti 

jam kerja OJK) yang di dalamnya termasuk melakukan presentasi sebagai berikut: 

a. Presentasi Laporan Pendahuluan; 

b. Presentasi Laporan Interim; 

c. Presentasi Laporan Akhir; 

d. Presentasi lainnya jika diperlukan. 

L. Seleksi dan Evaluasi 

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

kelengkapan administrasi dan ulasan (review) proposal riset oleh Spesialis 

Penelitian DPBS OJK (dapat melibatkan pengulas eksternal/external reviewer) dan 

tahap presentasi bagi proposal riset yang dinyatakan lolos dalam tahap ulasan 

(review) proposal riset. Proses seleksi dan evaluasi dilaksanakan pada bulan April 

2018 dan hasilnya akan diumumkan melalui laman 

http://risetsyariah.ojk.go.id/ibfellow.  

M. Kerahasiaan dan Pakta Integritas 

Setiap peserta iB Research Fellowship Program 2018 wajib mematuhi klausul 

kerahasiaan informasi yang tercantum dalam perjanjian serta harus memiliki 

integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan 

waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas (format dalam Lampiran 6). 

  

http://risetsyariah.ojk.go.id/ibfellow
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Lampiran 1. Tema: Transformasi Perbankan Syariah 
Sejak mulai dikembangkan pada tahun 1992, perbankan syariah telah banyak 

mencatatkan kemajuan dan pencapaian. Kemajuan dan pencapaian ini terjadi dalam 

berbagai aspek, baik aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya seperti perangkat 

regulasi, kebijakan, dan sistem pengawasannya maupun aspek kesadaran dan literasi 

masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Per November 2017, aset perbankan 

syariah telah mencapai sekitar Rp411,98 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,60% dari 

total aset perbankan di Indonesia. Secara kelembagaan, kini perbankan syariah memiliki 13 

Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). Meskipun sudah banyak pencapaian yang dihasilkan, 

perkembangan industri perbankan syariah saat ini cenderung stagnan. Pangsa pasar 

perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah dan belum sesuai harapan jika 

dibandingkan dengan potensinya. Dengan demografi penduduk Muslim terbesar di dunia, 

seharusnya perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi pilihan utama masyarakat. 

Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam isu strategis yang dihadapi dan 

berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah. Isu-isu strategis yang dimaksud 

antara lain modal bank yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih 

kecil, biaya dana yang mahal, pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat, 

kuantitas dan SDM yang belum memadai, serta teknologi informasi (TI) yang belum 

mendukung. Selain itu, masih muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa bank syariah 

masih belum benar-benar syariah atau bank syariah tidak ada bedanya dengan bank 

konvensional. Disrupsi digital dan serbuan teknologi finansial (tekfin/fintech) juga menjadi 

salah satu tantangan perbankan syariah terkini. Teknologi telah menjadi potent enabler yang 

mampu dimanfaatkan tekfin untuk mengambil alih sebagian pasar perbankan syariah dan 

juga menjangkau nasabah yang selama ini tidak dapat diakses oleh perbankan syariah. Ke 

depan, pemisahan (spin-off) juga menjadi isu strategis yang akan dihadapi perbankan 

syariah. Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan 

paling lambat pada tahun 2023. Dengan ukuran UUS yang masih relatif kecil, ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi pengembangan perbankan syariah ke depannya.   

Dengan tantangan dan isu strategis yang semakin kompleks, mau tidak mau industri 

perbankan syariah harus segera berbenah agar dapat terus tumbuh dan bersaing. 

Perbankan syariah perlu bertransformasi secara menyeluruh dengan membenahi 

kelemahan sekaligus memperkuat fondasi organisasinya. Terkait hal tersebut, diperlukan 

riset yang mendukung implementasi transformasi perbankan syariah. Beberapa hal yang 

perlu untuk dikaji lebih dalam di antaranya adalah mengenai (i) keunikan produk dan 

layanan atau model bisnis perbankan syariah yang dapat menjadi pembeda dengan bank 

konvensional, termasuk pengelolaan risiko unik yang hanya ada pada perbankan syariah, (ii) 

meningkatkan pelayanan prima (service excellence) perbankan syariah agar dapat sesuai 

dengan ekspektasi nasabah dan masyarakat, (iii) menumbuhkan kesadaran akan tujuan 

maqashid syariah kepada manajemen dan pegawai perbankan syariah, (iv) penguatan 

prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah sehingga tidak keluar dari koridor-

koridor syariah, (v) pemanfaatan perkembangan teknologi informasi (digitalisasi, komputasi 

awan, data besar, dsb.) termasuk kemungkinan kolaborasi tekfin ke dalam operasional 

perbankan syariah, (vi) penguatan merek (branding) perbankan syariah sehingga mampu 

meningkatkan citra perbankan syariah, (vii) perumusan strategi pemasaran dan komunikasi 

perbankan syariah yang efektif, (viii) penciptaan target pasar baru bagi perbankan syariah 

yang selama ini belum/tidak dapat dijangkau oleh perbankan secara umum, (ix) inovasi-

inovasi lain yang dapat menunjang pengembangan perbankan syariah.  
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Lampiran 2. Format Halaman Sampul Proposal Riset 

 

  
 

 

 

 

PROPOSAL RISET 

iB RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2018 

[JUDUL RISET] 

 

 

 

[Logo Universitas] 

 

 

 

 

TIM PENELITI 

[Nama Ketua dan Anggota Peneliti beserta gelar] 

 

[FAKULTAS] 

[UNIVERSITAS] 

[Bulan, Tahun] 
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Lampiran 3. Format Riwayat Hidup Ketua dan 

Anggota Tim Peneliti 

 

Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK/Identitas lainnya  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 Email  

7 Telepon/HP  

8 Nama dan Alamat Kantor  

9 Telepon Kantor  

10 Mata Kuliah yang Diampu  

11 Minat Riset  

 

Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan Tinggi    

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk – Lulus    

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi    

Nama Pembimbing/Promotor    

 

Pengalaman Profesional  

No. Tahun Peran* Institusi 

1    

2.    

3.    

Dst.    

*Contoh: Konsultan, Pembicara, Reviewer, Pemateri, dsb. 
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Pengalaman Penelitian (selain Skripsi/Tesis/Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1     

2     

3     

Dst.     

 

Publikasi  

No. Judul  Bentuk Publikasi 
Volume/Nomor/ 

Tahun 

1    

2    

3    

Dst.    

 

Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1    

2    

3    

Dst.    

 

Seluruh data yang saya isikan dan tercantum dalam Riwayat Hidup ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan proposal riset untuk iB Research Fellowship 

Program 2018. 
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Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua/Anggota Peneliti* 

 

[Tanda Tangan] 

 

[Nama Lengkap] 

 

* Disesuaikan dengan jabatan dalam tim penelitian 
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Lampiran 4. Format Rincian Biaya 

 

Biaya Langsung Personil 

No. Nama Kualifikasi Honor/Bulan Bulan Total 

1.      

2.      

Total Biaya Langsung Personil  

 

Biaya Langsung Non Personil 

No. Jenis Pengeluaran Jumlah Satuan Biaya Satuan Total 

1. Pengeluaran 1     

2. Pengeluaran 2     

3. Pengeluaran n     

Total Biaya Langsung Non Personil  

 

Total Biaya  

Total Biaya Langsung Personil  

Total Biaya Langsung Non Personil  

Total Biaya  
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Lampiran 5. Format Jadwal Kegiatan 

No. Jenis Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan n 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Kegiatan 1             

2. Kegiatan 2             

3. Kegiatan ke-n             
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Lampiran 6. Pakta Integritas 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : _______________________  

No. Identitas : _______________________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : _______________________ 

Institusi : _______________________ 

dalam rangka kegiatan iB Research Fellowship Program 2018 pada Departemen 

Perbankan Syariah (DPBS) Otoritas Jasa Keuangan dengan ini menyatakan bahwa:  

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

2. akan mengikuti proses kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional 

untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, 

bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman 

dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara 

pidana.  

  

 

Tempat, tanggal-bulan-tahun 

 

[tanda tangan di atas materai 
Rp6000] 

[nama lengkap] 

 


