
Kelengkapan Persyaratan

Persyaratan lain

Menyertakan biodata yang terdiri dari: (1) Data Pribadi: nama lengkap dengan gelar, 
nama instansi, alamat dan no.telpon instansi, e-mail, alamat rumah, no.telp 
rumah/HP, dan alamat pengiriman jurnal. (2) Riwayat Pendidikan. (3) Karya Ilmiah 
yang dihasilkan (Publikasi maupun yang tidak dipublikasikan).

Bagi penulis yang artikelnya telah dimuat wajib memberikan kontribusi sebesar 
minimal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat ditransfer di rekening 
JKP di BNI No.Rek. (hubungi contact)  Pembayaran kontribusi dilakukan sebelum 
jurnal dikirim ke alamat penulis.

Bagi penulis diwajibkan untuk berlangganan Jurnal Keuangan dan Perbankan 
minimal 1 tahun (3 edisi) dengan biaya berlangganan: bagi penulis yang beralamat di 
P.Jawa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi 
penulis di luar P.Jawa sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Komponen dan Indikator Penilaian Reviewer dijelaskan pada Tabel 
berikut

NO KOMPONEN INDIKATOR PENILAIAN

1 Judul Efektifitas, Spesifikasi dan Kejelasan

2
Abstrak (dalam 
Bahasa Inggris)

Utuh dan menggambarka esensi artikel

3
Kata Kunci (Key 
words)

Mencerminkan konsep penting dalam
artikel

4

Pendahuluan (Latar 
Belakang, Tujuan 
atau Ruang 
Lingkup Tulisan, 
Tinjauan Pustaka) 

Kemutakhiran, orisinalitas, relevansi 
dengan Topik, kesesuaian alasan 
pentingnya penelitian dengan tujuan 
penelitian.

5 Metode Ketepatan, kerincian dan kejelasan.

6
Hasil (Analisis dan
Sintesis)

Ketajaman analisis.

7
Pembahasan 
(Interpretasi)

Kemuktahiran temuan, relevansi dengan 
penelitian-2 terkait, dan dampak kontribusi 
ilmiah temuan/gagasan terhadap 
perkembangan ilmu.

8 Kesimpulan Logis, sahih, ringkas, dan jelas

9 Saran Bagi tindakan praktis, pengembangan teori 
baru, dan penelitian lanjutan.

10 Daftar Pustaka

Derajat kemutakhiran dan acuan dari 
sumber pustaka primer.

Ketentuan: min.90% dari jurnal-jurnal 
atau riset-riset ilmiah yang terkait, di atas 
tahun 2007 (Kecuali Grand Theory), 
sumber pustaka semua masuk dalam 
teks/materi penulisan artikel.



Bersedia mengisi P E R N Y A T A A N yang terlampir di halaman paling bawah file ini.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Artikel yang saya kirim ke Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang 
adalah karya orisinal, bukan menjiplak/plagiat karya orang lain, dan belum pernah 
dipublikasikan. 

2. Bersedia mematuhi segala ketentuan tentang penulisan artikel di Jurnal Keuangan dan 

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (lengkap dengan :

gelar)

2. Tempat/Tanggal Lahir :

3. Pekerjaan :

4. Nama instansi/institusi :

5 Prodi dan Fakultas (utk PT) :

6. Alamat lengkap :

instansi/institusi

(Kode pos)

7. No.telp. dan fax :

instansi/institusi

8. Alamat rumah :

9. No. telp/HP dan alamat E-mail :



Perbankan Universitas Merdeka Malang. 

3. Bersedia untuk melakukan revisi yang diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi Tim 
Reviewer dan segera mengirim kembali hasil revisi dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. 

4. Bersedia membayar kontribusi sebesar minimal Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) 
apabila artikel saya dimuat di jurnal ilmiah tersebut. 

5. Bersedia berlangganan Jurnal Keuangan dan Perbankan minimal 1 tahun (3 edisi) dengan 
biaya berlangganan: bagi penulis yang beralamat di P.Jawa sebesar Rp.350.000,00 (tiga

ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi penulis di luar P.Jawa sebesar
Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya tanpa adanya paksaan, penipuan dan 
kekhilafan.

Kota, 
Tanggal/Bulan/Tahun 
Yang menyatakan,

Nama Penulis Lengkap
(Disertai tanda tangan elektronik dan matrai)



PERNYATAAN

PENGALIHAN HAK CIPTA TULISAN KEPADA JURNAL KEUANGAN DAN
PERBANKAN

Hak cipta tulisan yang tertera di bawah ini dialihkan kepada Jurnal Keuangan dan Perbankan dan 
berlaku efektif sejak tulisan diterima untuk dipublikasikan. Pengalihan hak cipta mencakup hak 
eksklusif untuk mencetak kembali dan mendistribusikan tulisan, termasuk menerjemahkan, reproduksi 
fotografi, microform, atau bentuk reproduksi lainnya.

Penulis menjamin tulisan ini adalah karya orisinal, bukan menjiplak/plagiat karya orang lain, belum 
pernah dipublikasikan, dan tidak dikirimkan pada waktu yang bersamaan kepada penerbit lain. Penulis 
mempunyai wewenang penuh untuk mengalihkan hak cipta. Penulis menandatangani dan menerima 
tanggung jawab untuk mengalihkan hak cipta tulisan ini atas nama penerbit.

Judul Tulisan

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Nama Penulis (sebutkan semua)

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Kota, 
Tanggal/Bulan/Tahun 
Yang menyatakan,

Nama Penulis Lengkap
(Disertai tanda tangan elektronik dan matrai)


