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CALL FOR PAPER & ABSTRACT 

Buku Antologi 

“The Belt and Road Initiative”   
Pemahaman, Panduan, dan Implikasi bagi Indonesia 



Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi PPI 

 Memberikan Pemahaman, Pan-

duan, dan Implikasi terhadap the 

Belt and Road Initiative 

 

 Mengumpulkan ide-ide yang oris-

inil dari pelajar Indonesia 

mengenai the Belt and Road Initia-

tive 

 

 Memberikan referensi yang valid 

dan berkontribusi terhadap bidang 

akademik  

 

 Berkontribusi terhadap kesiapan 

Indonesia dalam menghadapi kom-

petisi Internasional 

 

 Memiliki Peran dalam kancah na-

sional maupun Internasional 

 

Tujuan: 

Background 

Panduan Submit Artikel dan/atau Abstract: 

Semua Artikel/Abstrak yang disubmit harus memiliki dan mengikuti 

aturan seperti di bawah ini:  

(Penulis dapat submit artikel secara langsung atau submit abstrak 

terlebih dahulu) 

 Tulisan harus asli karya sendiri dan relefan dengan bidang atau tema 

yang disajikan 

 Merujuk pada satu topik atau bidang studi yang diajukan dalam bu-

ku panduan ini; 

 Format Artikel setidaknya terdiri dari, Pendahuluan, Analisis, Kes-

impulan, dan Referensi; 

 Format Abstrak harus terdiri dari gambaran umum keseluruhan isi 

artikel 

 Segala sumber dicantumkan dalam artikel harus dimuat dalam for-

mat American Psychological Association (APA)  

 Tampilkan materi pendukung seperti ilustrasi, grafik, atau referensi-

refensi lain yang di anggap penting (jika ada) 

 Artikel harus ditulis dengan baik dan efesien. Namun, mudah di-

mengerti dan ringan untuk dipahami. 

 Artikel harus berjumlah minimal 2000 kata. 

 Abstrak harus berjumlah minimal 300 kata 

 Abstrak terpilih akan diumumkan dalam waktu seminggu setelah 

submit. 

The Belt and Road Initiative adalah sebuah kebijakan Tiongkok untuk menyatukan 

jalur perdagangan di Asia dan Eropa. Kata the Belt and Road Initiaive merujuk 

kepada the Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road. Ke-

bijakan luar negeri atas perkembangan strategi yang signifikan ini diluncurkan oleh 

pemerintah Tiongkok dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi antar 

berbagai Negara yang melalui jalur tersebut. Initiative tersebut didesign sedemikian 

rupa untuk meningkakan free-flow dalam perdagangan internasional dan membuat 

alokasi yang efisien dari berbagai sumber dalam ekonomi internasional. Kebijakan 

luar negeri ini juga bertujuan untuk melanjutkan integrasi pasar dan membuat tata 

kelola dan tata kerja dalam kerjasama integrasi ekonomi yang menguntungkan 

semua pihak.(http://china-trade-research.hktdc.com) 

Projek besar ini diinisiasi oleh Tiongkok,  serta melibatkan negara kita, Indonesia. 

Oleh karena itu, ini adalah sebuah kesempatan besar bagi Indonesia, khususnya pela-

jar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Tiongkok. Pelajar Indonesia dapat 

mengawal informasi penting dan menganalisa pergerakan strategis dalam 

menghadapi projek tersebut. Dengan demikian,  Buku Antologi ini akan menjadi 

buku pertama dalam membahas “the Belt and Road Initiative” yang dibuat oleh 

pelajar Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. 



Reviewer 

Artikel yang disubmit akan direview 

oleh reviewer yang kopeten 

dibidangnya. Minimal dua reviewer 

kompeten akan disiapkan untuk 

mereview artikel yang masuk. 

Penerbitan 

Semua Artikel yang diterima, akan 

dicetak menjadi buku dengan ISBN. 

Outline Buku 

 

 Pelajar sebagai Garda Terdepan dan Intelektual muda 

dalam menghadapi the Belt and Road Initiative.(BRI) 

 Analisa S.W.O.T   the Belt and Road Initiative dari Per-

spektif Indonesia 

 Memperkuat Kompetisi dan Potensi Indonesia dalam 

menghadapi the Belt and Road Initiative 

 Skema Strategis dalam menghadapi the Belt and Road 

Initiative 

 Analisis Perubahan Demografi Indonesia, ASEAN, 

ASIA untuk mencari peluang (Mengelola perubahan 

dari generasi X, Y, Z and Alpha) 

 Analisis Geo Politik dari Indonesia, ASEAN, ASIA. 

 Dukungan dalam BRI dan Human Resource Develop-

ment. 

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi PPI Tiongkok 

Outline Buku ini tidak terbatas pada topik di atas. Berbagai 

bidang studi seperti Sosial, Pendidikan, Politik, Hub-

ungan Internasional, Ekonomi, Hukum, Teknik, Biolo-

gi, Kedokteran, Kesehatan Masyrakat, Bisnis, Manage-

men, Sastra, dan lain sebagainya masih dapat diterima. 

Silahkan ajukan Abstrak terlebih dahulu ke panitia (emai: 

pendidikan@ppitiongkok.org). Panitia akan memberi ka-

bar kepada penulis abstrak dalam waktu seminggu.  



 

TIMELINE 

31 Desember 2017 

 Batas akhir submit artikel atau abstrak. bagi  penulis yang 

ingin submit abstrak, Kami sangat  mendorong Penulis agar dapat 

submit abstrak   seminggu sebelum deadline. 

1-10 Januari 2018 

 Pengumuman  penerimaan artikel lengkap 

2-20 Januari 2018 

 Proses review dari reviewer dan revisi jika diperlukan 

20 Januari—10 Februari 2018 

 Revisi final artikel 

Maret 2018 

 Proses cetak buku 

April 2018 

 Launching buku di Simposium PPI Tiongkok,  Xiamen. 
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Narahubung: 
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