
 

 

 

Call For Papers – Joint Indonesia Financial Group (IFG) dan Lembaga 

Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM)-FEBUI Conference 

Jakarta, 16 Mei 2023 

“Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Mengeksplor ‘Untapped Potentials’ Di 

Sektor Keuangan” 

Industri asuransi dan dana pensiun memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator dan jaring 

pengaman dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, kontribusi kedua industri tersebut masih 

kurang optimal jika dibandingkan dengan potensi penuhnya. Manajemen risiko yang kuat dan tata 

kelola yang lebih baik menjadi persyaratan utama untuk membentuk potensi bisnis yang lebih besar 

sehingga dapat berkontribusi pada pendalaman keuangan Indonesia. Pengenalan dan implementasi 

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dipandang 

sebagai prasyarat penting untuk memfasilitasi peranan regulasi untuk mendongkrak perkembangan 

industri lebih lanjut dan menciptakan potensi yang lebih besar dengan menyediakan produk yang 

bisa diterima oleh masyarakat.  

Terdapat tiga permasalahan yang disorot dalam konferensi ini: 1) Bagaimana menciptakan dan 

membangun kepercayaan (trust) terhadap industri asuransi dan dana pensiun; 2) Bagaimana 

menghadirkan peran pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang belum 

terjangkau oleh pihak swasta; dan 3) Bagaimana memadukan kebijakan dan keterkaitan antara 

manajemen risiko, sumber daya manusia, dan teknologi dalam mengembalikan fungsi utama sektor 

asuransi sebagai alat proteksi.  

Untuk mendorong industri asuransi dan dana pensiun serta menyelesaikan permasalahan yang ada, 

Indonesia Financial Group (IFG) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI), mengadakan Call For Papers (CFP) untuk 

mengundang sumbangan ide dan pemikiran yang orisinil dan konstruktif. Paper terpilih akan 

dipresentasikan dalam konferensi nasional yang akan diselenggarakan pada 16 Mei, 2023.  

Topik Relevan Mencakup, namun tidak terbatas pada: 

• Asuransi Jiwa dan Non-jiwa 

• Dana Pensiun 

• Kebijakan Alokasi Investasi Dana 

Pensiun 

• Digitalisasi Sektor Keuangan 

• Ekonomi Hijau dan Keterkaitan 

dengan Sektor Keuangan 

• Isu Demografi dan Keterkaitan Sektor 

Keuangan  

• Literasi di Sektor Keuangan 

• Hubungan Antara Perbankan dan 

Asuransi 

• Dampak Ekonomi Makro pada Sektor 

Keuangan 

• Skema Penjaminan Asuransi 

(Insurance Guarantee Scheme/IGS) 

• Asuransi Sosial 

• Peran Aktuaria dalam IndustrI 

Asuransi dan Dana pensiun  



• Masalah Spesifik tentang Penerapan 

PSAK 74 (IFRS17) 

• Manajemen Risiko 

• Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal 

• Skema Risk-Pooling 

• Persyaratan Besaran Modal 

• Subjek terkait lainnya

Timelines: 

• Call for abstract: 13 Februariy – 16 Maret 

• Deadline pengumpulan abstract: 17 Maret 

• Pengumuman abstract terpilih: 24 Maret 

• Deadline pengumpulan full paper: 28 April 

• Review & revision: 29 April – 6 Mei 

• Pengumuman Top 3 best paper: 8 Mei 

• Konferensi Nasional: 16 Mei 

Abstrak dikirimkan ke alamat email: ifg.progress@ifg.id paling lambat 17 Maret 2023. 

Abstrak harus terdiri dari latar belakang masalah, data dan metodologi serta rekomendasi 

kebijakan. Abstrak dapat ditulis menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. 

Panjang abstrak maksimal 1000 kata (di luar referensi). Pengumuman abstrak terpilih akan 

dikirim melalui email pada tanggal 24 Maret 2023. Konferensi akan berlangsung secara 

langsung (luring). Dukungan keuangan untuk biaya perjalanan dan akomodasi akan 

diberikan kepada presenter terpilih. Paper terpilih nantinya akan diproses menjadi dua 

produk: 1) Conference Proceedings yang akan dipublikasi oleh IFG dan LPEM, dan 2) 

Beberapa jurnal yang bekerjasama dalam konferensi nasional ini. 

Arrangements for Selected papers: 

Paper terpilih akan diundang untuk mempresentasikan kajiannya. Bagi penulis yang 

berdomisili di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), akomodasi 

dan transportasi akan disediakan oleh panitia.  

Affiliated Journal: 

Artikel yang dipresentasikan dalam konferensi ini akan direview lebih lanjut dengan 

kemungkinan publikasi pada beberapa jurnal, namun tidak terbatas pada: 

1) Journal of ASEAN Studies (terindeks Scopus)  

2) Economics and Finance in Indonesia (SINTA-2) 

3) Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (SINTA-2) 

4) Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (SINTA-2) 

5) Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (SINTA-2) 

6) Jurnal Ekonomi Indonesia (SINTA-4)  

Contacts: 

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan konferensi ini silakan menghubungi 

ifg.progress@ifg.id dan nomor telepon: +6281213186377 (Rizky Ronaldo). 
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