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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
 

A. DATA DIRI 
 Nama  :  Evelyn Octaviana Susanto 
 Tempat/ Tgl. Lahir  :  Salatiga, 28 Oktober 1989 
 Alamat  :  Jl. Pemotongan 87A, Salatiga 
 Jenis Kelamin  :  Perempuan 
 Agama  :  Kristen 
 Telepon  :  08179506028 
 E-mail  :  koala_unitedstates@yahoo.com 
 
B. PENDIDIKAN 

 1993 – 1995  :  TK Kr. Satya Wacana, Salatiga 
 1995 – 2001  :  SD Kr. Satya Wacana, Salatiga 
 2001 – 2004  :  SMP. Kr. Satya Wacana, Salatiga 
 2004 – 2007  :  SMA Kr. Satya Wacana, Salatiga 
 2007 – 2012  :  Fakultas Ekonomika dan Bisnis – Akuntansi UKSW 
 2009 – 2010  :  Student Exchange Program, Kwansei Gakuin  
      University - Japan 
 

C. PENGALAMAN KERJA 
2010 
- Asisten Dosen FEB UKSW matakuliah Pengantar Akuntansi. 
2011 
- Asisten Dosen FEB UKSW matakuliah Akuntansi Biaya, Akuntansi 

Manajemen, Laboratorium Pengauditan, dan Statistika, serta pernah 
menjabat sebagai Koordinator Asisten FEB UKSW. 

 
D. PENGALAMAN ORGANISASI 

- Panitia Malam Pratoga FEB UKSW 
- Panitia Accounting Fair “Globalisasi Akuntansi dan Penguatan Usaha 

Kecil Menengah di Indonesia” 
- Panitia National Seminar on Accounting 2011 “Penyusunan Laporan 

Keuangan Berbasis SAK 2010” 
- Panitia National Seminar on Accounting 2011 “Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP” 
 

E. SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI 
- “Seminar Redenominasi Rupiah” 19 Januari 2011. 
- “Seminar Persiapan Dini Menjadi Pekerja” 7 Oktober 2011. 
- “Seminar Prospek Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagai Alternatif 

Investasi” 12 Oktober 2011. 
- “Seminar Nasional Paradigma Konsep Fair Value IFRS dalam Kondisi 

Keuangan Era Pasar Bebas” 19 November 2011. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT KETERANGAN  
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER 

 

IDENTITAS DIRI 

1. Nama   : …………………………………………………. 

2. Usia   : …………………………………………………. 

3. Jenis kelamin  : □ Pria   □ Wanita 

4. Alamat e-mail  : …………………………………………………. 

5. Nama perusahaan : …………………………………………………. 

6. Alamat perusahaan : ………………………………………………….. 

7. Jabatan   : 

Manajer Akuntansi / Manajer Keuangan 

 Kepala bagian Akuntansi / Kepala bagian Keuangan 

 Staf Akuntansi / Staf Keuangan 

8. Anda telah bekerja sebagai akuntan selama    : ...................... tahun 

9. Pendidikan terakhir anda   :  ....................... 

 

I. Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda x pada 

pilihan yang sesuai dengan kepribadian Anda 

1. Melakukan aktivitas yang sama setiap harinya sesuai jadwal adalah hal 

yang: 

a. Nyaman bagi Anda 

b. Membosankan bagi Anda 

2. Dalam menjalani hidup, Anda cenderung: 

a. Banyak berfokus pada kenyataan yang ada saat ini dan yang pernah 

terjadi 

b. Suka berimajinasi / berinspirasi tentang hal baru dan harapan positif 

untuk masa depan Anda 
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3. Ketika Anda harus bekerja satu kantor dengan orang yang Anda tidak 

cocok, maka Anda: 

a. Merasa tidak nyaman dan sulit untuk berkonsentrasi dalam bekerja 

b. Tidak terlalu mempedulikan karena yang terpenting adalah asalkan Anda 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

4. Ketika menyampaikan keluhan / kritik tentang suatu hal, Anda cenderung: 

a. Membuat pernyataan langsung 

b. Membuat pernyataan kiasan 

5. Dalam sebuah rapat, jika Anda tidak setuju dengan pendapat orang lain, 

Anda akan: 

a. Mencoba untuk mengajukan pendapat pribadi Anda 

b. Membiarkan & menurut saja dengan pendapat orang tersebut 

6. Dalam mengambil sebuah keputusan, Anda cenderung: 

a. Bersikap adil 

b. Bersikap murah hati 

7. Dalam menanggapi rencana perusahaan untuk memasarkan sebuah produk 

baru, Anda cenderung: 

a. Menggunakan cara pemasaran seperti yang diutarakan pakar-pakar 

pemasaran 

b. Mengikuti cara pemasaran yang sudah dilakukan perusahaan lain dan 

telah berhasil 

8. Ketika Anda diberi kepercayaan oleh atasan untuk menangani sebuah 

proyek dalam waktu dekat ini, maka Anda akan: 

a. Menyempatkan diri untuk membuat daftar mengenai apa yang harus 

dilakukan, langkah demi langkah (mempersiapkan secara matang 

rencana-rencana sebelum bertindak) 

b. Yang penting segera melaksanakan proyek itu dan mengandalkan 

munculnya ide-ide seiring dengan berjalannya waktu. 
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9. Ketika menemukan adanya suatu kecurangan dalam perusahaan, maka Anda 

akan: 

a. Mengutarakannya pada pimpinan perusahaan 

b. Memilih untuk diam demi menghindari konflik dengan orang lain 

10. Karyawan yang melakukan kesalahan harus disindir tajam, menurut Anda: 

a. Sebaiknya jangan dilakukan karena akan menyakiti perasaannya 

b. Perlu juga supaya dia lebih berhati-hati dalam bekerja 

11. Ketika Anda diminta menilai hasil pekerjaan karyawan (teman Anda), 

maka Anda: 

a. Meminta bukti atas penjelasan yang diberikannya 

b. Langsung percaya pada penjelasan yang diberikannya 

12. Anda mengambil keputusan berdasarkan: 

a. Fakta yang ada 

b. Teori-teori & konsep-konsep dari literatur 

13. Mengembangkan sebuah produk baru yang belum ada di pasaran adalah 

hal yang: 

a. Menarik dan patut untuk dicoba 

b. Beresiko dan perlu berpikir panjang sebelum benar-benar melakukannya 

14. Pagi ini Anda menerima telepon dari salah seorang karyawan yang 

meminta ijin untuk tidak masuk kerja beberapa hari karena alasan sakit, 

maka Anda: 

a. Tidak langsung percaya dan memintanya untuk membawa surat 

keterangan dokter 

b. Percaya benar bahwa dia memang sakit dan mengijinkannya untuk tidak 

masuk kerja beberapa hari 

15. Saat teman sekantor Anda menceritakan pengalaman pribadinya sambil 

menangis, Anda: 

a. Biasa saja dan hanya mendengarkan dia bercerita 

b. Ikut berempati bahkan dapat ikut menangis 
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16. Dalam mengerjakan tugas menggunakan software komputer, Anda: 

a. Lebih memilih untuk menggunakan software umum yang biasa 

digunakan 

b. Mencoba untuk berlatih menggunakan software baru yang belum pernah 

Anda gunakan sebelumnya 

17. Saat teman-teman Anda ramai membicarakan hal-hal mistis / takhayul 

yang di luar logika, Anda: 

a. Merasa bosan karena tidak paham & tidak tertarik 

b. Merasa sangat tertarik sehingga dapat memahami dan ikut percaya 

18. Jika Anda adalah seorang guru, Anda lebih suka menyampaikan materi 

kuliah melalui penjelasan tentang: 

a. Teori-teori klasik dan contoh-contoh yang ada di buku 

b. Fakta / realita yang memang terjadi 
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STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; ATS: Agak Tidak Setuju;  
KS: Kurang Setuju; S: Setuju; SS: Sangat Setuju 
!

II. Isilah pernyataan di bawah ini sesuai pandangan Anda, dengan memberikan 
tanda centang ( √ ) pada kotak yang telah disediakan. 

No. Pernyataan STS TS ATS KS S SS 

1 

Saya merasa pemerintah seharusnya 

menetapkan peraturan tentang kewajiban 

penyusunan sustainability reporting 
            

2 

Menurut pendapat saya, perusahaan wajib 

untuk melaporkan pertanggungjawaban 

sosialnya secara berkala meskipun belum 

ada peraturan yang mewajibkan hal 

tersebut 

            

3 

Sustainability reporting merupakan hal 

baru, tetapi saya tertarik untuk belajar 

menyusun sustainability reporting 
            

4 

Agar dapat menyusun sustainability 

reporting yang menggambarkan aktivitas 

CSR perusahaan, maka bila ada pelatihan 

mengenai penyusunan sustainability 

reporting, saya bersedia mengikutinya 

            

5 

Tanpa adanya peraturan yang 

mewajibkan penyusunan sustainability 

reporting, saya tetap bersedia menyusun 

sustainability reporting 

            

6 

Meskipun penyusunan sustainability 

reporting membutuhkan lebih banyak 

waktu, saya bersedia untuk meluangkan  

banyak waktu yang saya miliki untuk 

menyusun sustainability reporting 

            

 


