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PENGUMUMAN
NOMOR PENG-94/PJ/2020

TENTANG
CALL FOR PAPER PERPAJAKAN 2020

I.

Umum
Call for Paper Perpajakan yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
Kementerian Keuangan bertujuan untuk:
a. Menyukseskan inklusi perpajakan;
b. Menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan perpajakan;
c. Memberikan ruang kepada para peneliti dan akademisi yang memiliki ketertarikan
dengan dunia perpajakan untuk dapat melakukan riset di DJP; dan
d. Menyebarluaskan informasi hasil penelitian para pejabat, pegawai, akademisi,
mahasiswa, praktisi, serta pihak lain yang membutuhkan.

II. Tema
Tema Call for Paper DJP Tahun 2020 adalah “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang
Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Mendorong Percepatan
Pemulihan Ekonomi Nasional”.
III. Subtema
Subtema Call for Paper DJP mencakup hal sebagai berikut:
a. Kepatuhan Perpajakan;
b. Peraturan Perpajakan;
c. Teknologi Informasi Perpajakan;
d. SDM dan Organisasi;
e. Edukasi Perpajakan;
f.

Layanan Perpajakan;

g. Penegakan Hukum Perpajakan; dan
h. Proses Bisnis Perpajakan.
IV. Ketentuan Umum
Ketentuan umum penulisan artikel Call for Paper DJP adalah sebagai berikut:
a. Naskah berupa hasil penelitian, pemikiran dan/atau kajian kritis terhadap aspek
perpajakan, yang belum pernah dipublikasikan dalam media publikasi lain;

b. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak antara 150 – 200 kata. Abstrak harus
diikuti dengan 3 – 5 kata kunci;
c. Naskah ditulis dengan menggunakan template penulisan yang sudah disediakan oleh
penyelenggara. File dapat diunduh dalam laman ejurnal.pajak.go.id;
d. Naskah dikirim kepada panitia dengan mengunggahnya pada laman ejurnal.pajak.go.id;
e. Naskah dikirim paling lambat tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 23.59 WIB.
V. Ketentuan Khusus
a. Ketentuan mengenai pedoman penulisan naskah ilmiah perpajakan tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat dan diunduh pada laman
ejurnal.pajak.go.id.
VI. Pendaftaran dan Alur Pengiriman
a. Calon peserta login atau membuat akun baru pada laman ejurnal.pajak.go.id;
b. Mengunggah file naskah ilmiah yang akan diikutsertakan dalam Call for Paper;
c. Calon peserta menyelesaikan proses submit naskah pada laman ejurnal.pajak.go.id
dan menerima surel tanda terima naskah.
Terima kasih atas partisipasi Saudara dalam penulisan dan/atau penyebarluasan pengumuman
Call for Paper ini.

Ditetapkan di
pada tanggal 22 Juli 2020
Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo

