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DISMA (Diskusi Bersama) 

Diskusi adalah terjadinya interaksi antara 2 orang atau lebih, dalam bentuk 

pengetahuan, musyawarah, ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang benar. Diskusi juga bisa dianggap sebagai cara untuk bertukar pikiran demi 

meraih adanya kesepakatan untuk bersama. Diskusi dapat memberikan banyak manfaat, 

diantaranya melatih kemampuan berpikir setiap anggota / peserta diskusi sehingga pikiran 

menjadi luas dan tidak terbatas, menanamkan sikap demokrasi karena anda akan terbiasa 

mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi, serta membiasakan sikap saling menghargai, 

pendapat atau argumen yang muncul dan membuat kita akan menghargai setiap pendapat atau 

pemikiran orang yang berbeda-beda. 

Mengingat pentingnya diskusi, maka Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

berusaha mewadahi mahasiswa-mahasiswi S1 Akuntansi untuk terus mengasah 

kemampuannya dalam bidang diskusi, yaitu dengan melalui Program kerja “DISMA”. DISMA 

adalah program kerja terbaru dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berarti 

Diskusi Bersama. DISMA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman 

berdiskusi bersama tentang isu-isu terkini akuntansi. 

Tanggal-tanggal penting DISMA: 

 5 – 19 Oktober 2019    : Pengumpulan abstrak DISMA 

 20 – 23 Oktober 2019  : Penilaian dan seleksi abstrak DISMA 

 24 Oktober 2019     : Pengumuman abstrak terbaik yang akan di debatkan atau di   

presentasikan 

 27 Oktober 2019     : Debat atau presentasi abstrak dan pengumuman pemenang abstrak 

DISMA 

 28 Oktober 2019      : Pemberian hadiah untuk pemenang abstrak DISMA 

 
NB : 

 Peserta hanya boleh memilih salah satu dari subtema yang disediakan.

 Akan diadakan sesi Debat dari abstrak terbaik peserta DISMA jika terdapat pro dan 

kontra

 Akan diadakan sesi presentasi dari abstrak terbaik peserta DISMA jika hanya 

terdapat pro atau konta

 Keputusan pemenang dari juri bersifat mutlak
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Format Abstrak DISMA 

Abstrak DISMA merupakan suatu hasil diskusi bersama dengan tim masing masing 

atas pendapat tentang mosi yang telah di berikan oleh panitia yang terdapat pada pamflet dan 

susunan abstrak sebagai berikut: 

 

Cara Membuat Abstrak 

1. Latar Belakang 

Kaidah pertama yang harus dipenuhi saat akan membuat abstrak adalah 

dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang 

dihadapi oleh pendiskusi. Dengan adanya latar belakang pendiskusi akan mencari 

solusi untuk menyelesaikan permasalah yang menjadi latar belakang peserta yang 

dilakukan. 

 
2. Pendekatan Masalah 

Menjabarkan secara ringkas dan padat jenis pendekatan masalah yang 

dilakukan. Dengan demikian, peserta akan mengetahui bagaimana cara dan langkah 

yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

 
3. Hasil Diskusi 

Menjabarkan hasil diskusi yang dilakukan pun menjadi kaidah yang harus 

dijabarkan terkait dengan diskusi yang dilakukan. Hal ini akan menjadi salah satu 

rujukan yang akan diperhatikan oleh pembaca terkait diskusi yang dilakukan terkait 

latar belakang yang dihadapi dengan menggunakan metode yang dipakai apakah dapat 

menyelesaikan permasalahan 

 
4. Kesimpulan 

Kesimpulan mejadi penutup di dalam kaidah cara membuat abstrak yang baik. 

Dengan melampirkan kesimpulan akan dapat diketahui bahwasanya diskusi yang telah 

dilakukan apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
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Ketentuan dan Sistematika Penulisan Abstrak 

Setelah mengetahui kaidah umum dalam penulisan abstrak, berikutnya adalah cara 

membuat abstrak yang baik dan benar. Sehingga, orang yang membaca abstrak yang telah 

dibuat dapat dengan mudah dipahami. beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat 

abstrak adalah : 

a. Abstrak diketik di kertas berukuran A4 degan batas pengetikan : Samping kiri 4 cm, 

samping kanan 3 cm, batas atas dan bawah 3 cm. 

b. Ditulis maksimal 250 – 300 kata dalam satu paragraf termasuk judul, nama dan nim 

penulis, dan keyword. 

c. Judul abstrak dicetak tebal (Bold) dengan rata tengah (Center) 

d. Nama dan nim penulis ditulis diketik dengan rata tengah (Center) dibawah judul 

abstrak. 

e. Abstrak diketik dengan alignment rata kiri-kanan (Justfield) dan tidak menjorok 

f. Dibawah abstrak, diketik secara alfabetis minimal 3-5 kata kunci dari karya tulis yang 

diangkat. Kata kunci dicetak miring (Italic) dan diawali dengan kata “Kata Kunci” 

dicetak tebal (Bold) dan miring (Italic) serta diberi tanda titik dua (:)  setelahnya 

g. Penulisan abstrak menggunakan font Times New Roman 12, dengan spasi 1,5. 

 
Persyaratan DISMA 

 Peserta DISMA merupakan Tim 

 Setiap Tim teridiri atas 3 orang (boleh sesama angkatan atau berbeda angkatan) 

 Peserta merupakan Mahasiswa S1 AKUNTANSI UNEJ Angkatan 17, 18, dan 19 

 Memiliki Nama Tim 

 Identitas anggota tim tercantum setelah judul abstrak (Nama_Nim) 

 

Aturan DISMA 

 Jika dilakukan sesi debat atau presentasi, TIM yang terpilih harus bisa 

menghadiri debat sesuai dengan tanggal yang ditentukan 

 Identitas peserta dalam TIM harus sesuai dengan identitas yang di kumpulkan dalam 

abstrak kepada panitia 



Penelitian ini fokus pada masalah praktik akuntansi syariah dan 

pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang berlaku 

untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, peran bank syariah 

belum mampu menggantikan posisi bank konvensional, karena 

bank syariah tidak dapat menerapkan tata kelola perusahaan 

yang baik syariah dalam praktik nyata. Kelemahan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No.6 / POJK.03 / 2015 tentang 

pengungkapan kepatuhan syariah masih merupakan 

pengungkapan sukarela. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Indonesia No.77 / POJK.01 / 2016 tentang 

pemanfaatan fintech untuk akses keuangan semakin 

berkembang era digital. Ada peran generasi akuntan untuk 

memastikan penerapan syariah menjadi lebih baik di era digital. 

LATAR BELAKANG 
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Tata Cara Pengumpulan Abstrak 

 Format file pdf

 Nama file : Nim Ketua_ Nama Tim_Nama Ketua (1708xxxx_TIMHORE_IQBAL)

 Kirim hasil Diskusi ke CP DISMA Via Whatsapp

 
Sistem Debat atau Presentasi 

1. Penyampaian dan penjelasan Abstrak masing masing 

2. Sesi pertanyaan 

3. Kesimpulan 

 
Format Penilaian 

1. Format abstrak (10%) 

2. Kreatifitas gagasan (20%) 

3. Topik yang di kemukakan (10%) 

4. Data dan sumber informasi (10%) 

5. Pembahasan dan Kesimpulan (50%) 

 

Contoh Penulisan Abstrak 
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Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data 

sekunder dari surat penilaian diri dan dokumen kinerja 

keuangan pada periode tahun 2012-2016 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi telah menggunakan 

semua jumlah bank syariah yang terdaftar di OJK per April 

2017 menggunakan purposive sampling. Untuk membuat 

analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS 23. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana, setelah uji asumsi klasik, data yang dianalisis 

memenuhi kriteria asumsi klasik. 

 
PENDEKATAN MASALAH 

Analisis regresi sederhana dilakukan, dan dari hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan nilai signifikansi 0,20 (Model 1) dan 

0,30 (Model 2) lebih dari nilai α 0,05, diukur dengan variabel 

Good Corporate Governance, Return On Aset dan 

Pengembalian Modal. Jadi hipotesis alternatif diterima dan 

hasil bahwa nilai good corporate governance syariah 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kinerja bank 

syariah. Implikasi dari penelitian ini terkait dengan Teori 

Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan terlalu mendukung 

Signaling Theory yang menggunakan teknologi informasi 

untuk mengungkapkan kepatuhan syariah oleh Internet 

Financial Reporting (IFR) sebagai bagian dari teknologi 

keuangan akan meningkatkan reaksi positif pasar. 

 

 
 

 

 
 

HASIL DISKUSI DAN 

KESIMPULAN 

Kata kunci : Laporan Kepatuhan Syariah, Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik, Kinerja Keuangan, IFR, 
Teknologi Keuangan 

KATA KUNCI 

 

 Contoh Abstrak merupakan salah satu karya dari Fahmi Firdaus 
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