
CALL FOR PAPER LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) 2019 

 

GAMBARAN UMUM 

Call for Paper Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2019 merupakan program kegiatan 

keakademisan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank dalam bentuk 

penulisan dan presentasi naskah akademis tentang topik tertentu yang diikuti oleh Mahasiswa S1 

dan Umum. 

 

TOPIK 

“UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI DEFISIT NERACA TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA” 

Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada 

Kuartal I tahun 2019 tecatat sebesar US$7,0 miliar (2,6% dari PDB). Defisit tersebut disumbangkan 

oleh defisit neraca perdagangan jasa sebesar US$1,8 miliar dan neraca pendapatan primer sebesar 

US$8,1 miliar. Sedangkan surplus neraca perdagangan dan surplus neraca pendapatan sekunder 

yang masing-masing tercatat sebesar US$1,1 miliar dan US$1,9 miliar masih cukup kecil untuk dapat 

mengkompensasi defisit jasa dan pendapatan primer.  

 

Meskipun performa neraca transaksi berjalan Indonesia telah mengalami perbaikan pada kuartal I 

tahun 2019 dibandingkan periode yang sama pada periode yang sama pada tahun 2018. Namun 

permasalahan defisit neraca transaksi berjalan secara keseluruhan cukup membebani Neraca 

Pembayaran Indonesia (NPI) sejak tahun 2011. Selama arus investasi asing yang masuk ke Indonesia 

masih cukup besar (net capital inflow) untuk menutupi defisit neraca transaksi berjalan, posisi NPI 

masih akan bernilai positif. Namun dalam kondisi ketidakpastian global yang terjadi beberapa waktu 

terakhir yang membuat arus investasi asing melambat, bahkan pada beberapa fase terjadi net 

capital outflow, performa neraca transaksi berjalan kembali menjadi sorotan. 

 

Pemerintah Indonesia telah mengusahakan berbagai tindakan untuk menekan defisit transaksi 

berjalan. Pada sisi neraca perdagangan, pemerintah telah berinisiatif untuk mendorong ekspor ke 

negara-negara non-tradisional dalam rangka mengurangi konsentrasi ekspor pada negara-negara 

mitra dagang tradisional yang beberapa diantaranya sedang mengalami pelemahan ekonomi. Selain 

itu juga, pemerintah mendorong industri substitusi impor guna mengurangi beban ketergantungan 

terhadap barang-barang impor terutama berupa bahan baku penolong. Pada sisi neraca jasa, 

pemerintah berusaha menciptakan destinasi pariwisata baru untuk menarik wisatawan berkunjung 

ke Indonesia untuk meningkatkan penerimaan ekspor jasa. Di samping itu juga, pemerintah 

melakukan kebijakan-kebijakan lain seperti pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk 

memperkuat cadangan devisa Indonesia.   

 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indionesia (LPEI)/Indonesia Eximbank sendiri sebagai institusi yang 

diberikan mandat untuk mendorong kinerja ekspor nasional juga telah berkontribusi dalam menekan 

defisit neraca transaksi berjalan melalui jalur peningkatan ekspor. LPEI memberikan berbagai fasilitas 

berupa pembiayaan, asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi kepada pelaku usaha yang akan 

melakukan ekspor. Selain itu, untuk mendukung keinginan pemerintah dalam melakukan 



diversifikasi pasar ekspor, LPEI juga memiliki program National Interest Account (NIA) untuk 

mendorong pelaku usaha melakukan ekspor maupun mengerjakan proyek-proyek lintas negara yang 

secara komersial sulit dilaksanakan oleh lembaga keuangan umum. 

 

Berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun LPEI tersebut telah memberikan 

dampak dengan membaiknya defisit neraca transaksi berjalan kuartal I tahun 2019. Namun 

perbaikan tersebut dianggap masih belum cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

terjadi neraca transaksi berjalan Indonesia. Maka dari itu, diperlukan terobosan-terbosan maupun 

upaya-upaya lain untuk memperbaiki performa neraca transaksi berjalan dari masyarakat luas. LPEI 

memberikan ruang kontribusi kepada masyarakat untuk memberikan gagasannya terkait Upaya-

Upaya Untuk Mengatasi Neraca Defisit Transaksi Berjalan Indonesia dalam bentuk paper akademis 

melalui Call for Papers Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2019.  

 

SUB-TOPIK 

1. Strategi Peningkatan Ekspor Barang 

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia adalah 

dengan melakukan peningkatan ekspor. Saat ini performa ekspor Indonesia dianggap belum 

cukup maksimal dengan rasio kontribusi ekspor barang terhadap total PDB hanya sekitar 20%. 

Selain itu, konsentrasi ekspor Indonesia sebagian besar hanya terpusat pada mitra dagang 

tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Singapura yang mana apabila negara-

negara tersebut mengalami pelemahan ekonomi, ekspor Indonesia akan terdampak mengalami 

penurunan. Sehingga diperlukan strategi-strategi lain untuk meningkat ekspor Indonesia.  

2. Kebijakan Substitusi Impor  

Dalam beberapa tahun terakhir impor menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. 

Berbagai industri menggantungkan bahan baku penolong terhadap produk impor. Dampaknya 

neraca perdagangan Indonesia seringkali mengalami defisit karena ketergantungan impor 

Indonesia yang jauh melebihi performa ekspor. Kebijakan untuk menekan impor juga akan 

berdampak pada industri domestik yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. 

Sehingga diperlukan strategi-strategi melakukan kebijakan substitusi impor untuk mengurangi 

ketergantungan Indonesia terhadap impor. 

3. Strategi Peningkatan Ekspor Jasa 

Neraca perdagangan jasa menjadi salah satu bagian dari neraca transaksi berjalan yang secara 

persisten mengalami defisit. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan cara salah satunya adalah melalui peningkatan sektor pariwisata. Namun 

kontribusi pariwisata masih belum cukup untuk mengatasi defisit yang ada. Sehingga diperlukan 

upaya-upaya lain untuk mendorong peningkatan ekspor jasa Indonesia. 

4. Kebijakan Lain-Lain 

Selain berbagai aspek yang telah dibahas pada sub-topik sebelumnya, terdapat contoh-contoh 

kebijakan lain seperti yang terkait dengan penerimaan hasil investasi dari luar negeri, kebijakan 

remitansi penerimaan yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia maupun kebijakan terkait 

Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai opsi untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan 

Indonesia. Sehingga, dimungkinkan terdapat strategi-strategi lain yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. 



KETENTUAN UMUM 

 Peserta tidak dipungut biaya. 

 Kategori Peserta: 

o Mahasiswa Strata 1 (S1) 

o Umum 

 Peserta dapat bersifat individu atau dalam tim dengan beranggotakan maksimal 2 orang. 

 Diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 paper. 

 Seluruh paper yang masuk akan menjadi milik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 

dengan ketentuan apabila dipublikasikan akan dicantumkan nama penulis. 

 

KETENTUAN TULISAN 

1. Karya tulis merupakan naskah asli, bukan terjemahan/saduran, dan hasil olah pikir penulis yang 

belum pernah dipubikasikan di media elektronik dan media cetak. 

2. Karya tulis tidak sedang diperlombakan pada kegiatan lain. 

3. Karya tulis berupa tugas akhir mahasiswa diperbolehkan untuk dikirimkan dengan 

mencantumkan keterangan. 

4. Karya tulis harus bersifat akademis dan objektif. 

5. Judul bebas sepanjang mengacu pada topik dan sub-topik. 

6. Tulisan pada karya tulis harus mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan oleh panitia. 

7. Pengetikan karya tulis dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan mengacu pada ejaan yang 

disempurnakan (EYD). 

8. Naskah diketik dengan spasi 1,15 pada kertas berukuran A4 dengan font Times New Roman. 

9. Jarak pengetikan 3 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas, dan 3 

cm dari batas bawah. 

10. Naskah mulai dari Pendahuluan sampai dengan Simpulan dan Saran, ditulis maksimal 20 

halaman (tidak termasuk daftar pustaka). 

11. Penulisan referensi dapat menggunakan format APA atau MLA sepanjang konsisten. 

12. Judul karya tulis diketik menggunakan huruf besar (kapital) dan cetak tebal dengan posisi di 

tengah tanpa digaris bawahi. 

13. Karya tulis dikirim dalam bentuk softcopy (file pdf dan MS Words), dilampirkan juga CV, formulir 

registrasi, dan pernyataan keaslian karya tulis. 

14. Tata cara penyampaian karya tulis dalam bentuk softcopy (pdf file dan MS Words) disampaikan 

paling lambat tanggal 18 Agustus 2019 pukul 23.59 WIB ke alamat e-mail: 

iebinstitute@indonesiaeximbank.go.id  dan cc: candra.sodiq@indonesiaeximbank.go.id 

 

TAHAPAN LOMBA 

Seleksi Awal 

Seluruh peserta Call for Papers mengirimkan karya tulis mereka untuk diseleksi oleh juri dengan 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

1. Format Naskah (10%) 

• Tata tulis : ukuran kertas, tipografi, kerapihan ketik, tata letak, jumlah halaman. 

• Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

• Kesesuaian format penulisan yang tercantum di petunjuk penulisan. 

 



2. Kreativitas Gagasan (25%) 

• Kreatif, inovatif, keunikan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

• Keaslian gagasan. 

• Kejelasan pengungkapan ide, sistematika pengungkapan ide 

3. Topik yang Dikemukakan (10%) 

• Kesesuaian judul dengan tema, topik, dan isi karya tulis. 

• Aktualitas topik dan fokus analisis yang dipilih. 

4. Data dan Sumber Informasi (15%) 

• Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan. 

• Akurasi, integrasi dan aktualisasi data dan informasi 

5. Analisis – Sintesis dan Kesimpulan (40%) 

• Kemampuan menganalisis dan mensintesis.  

• Kemampuan menyimpulkan.  

• Kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi 

 

Babak Final 

Dipilih 3 peserta masing-masing untuk kategori mahasiswa dan umum untuk mempresentasikan 

karya tulisnya di depan Dewan Juri untuk dipilih Juara 1, Juara 2, dan Juara 3. Seluruh peserta yang 

berasal dari luar Jabodetabek akan mendapatkan akomodasi dan transportasi dari LPEI. Kriteria 

penilaian babak final sebagai berikut: 

1. Pemaparan Materi (50%) 

• Sistematika penyajian dan isi. 

• Alat bantu dan media yang digunakan.  

• Penggunaan bahasa tutur yang baku.  

• Cara presentasi (Sikap). 

• Ketepatan waktu. 

2. Tanya Jawab (50%) 

• Cara dan sikap menanggapi pertanyaan juri. 

• Kreativitas dalam pengembangan jawaban atas pertanyaan juri. 

 

REVIEWER 

 Departemen Riset dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia 

 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI 

 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI 

 Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI  

 Akademisi  

 

TANGGAL-TANGGAL PENTING 

Tanggal Kegiatan 

18 Juli 2019 Pembukaan Call for Papers LPEI 

18 Agustus 2019 Batas Pengumpulan Paper 

23 Agustus 2019 Pengumuman Finalis 

29 Agustus 2019 Presentasi Final 

 

 



FASILITAS PEMENANG 

Setiap tim yang diundang untuk mempresentasikan karya tulisnya pada babak final akan diberikan 

akomodasi oleh LPEI berupa Hotel dan Pesawat kelas ekonomi PP. 

Hadiah Pemenang: 

Kategori Mahasiswa S1 Kategori Umum 

Juara 1 
 Sertifikat Juara 1 

 Uang Pembinaan Rp 20.000.000,00 
Juara 1 

 Sertifikat Juara 1 

 Uang Pembinaan Rp 20.000.000,00 

Juara 2 
 Sertifikat Juara 2 

 Uang Pembinaan Rp 15.000.000,00 
Juara 2 

 Sertifikat Juara 2 

 Uang Pembinaan Rp 15.000.000,00 

Juara 3 
 Sertifikat Juara 3 

 Uang Pembinaan Rp 10.000.000,00 
Juara 3 

 Sertifikat Juara 3 

 Uang Pembinaan Rp 10.000.000,00 

*) dipotong pajak 

 


