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Yang terhormat, 


Saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas 

Airlangga, 

Saudara Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 

Para Guru Besar Universitas Airlangga, 

Para Guru Besar Tamu yang hadir di ruangan ini, 

Saudara-saudara Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di 

lingkungan Universitas Airlangga, 

Rekan-rekan sejawat dan Civitas Akademika Universitas Airlangga, 

Para mahasiswa Universitas Airlangga yang saya cintai, dan 

Para undangan yang saya muliakan, 

Semoga damai sejahtera menyertai kita semuanya. 


Perkenankan saya pada kesempatan yang membahagiakan ini 
memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas rakhmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada hari 
ini untuk menyaksikan Upacara Pengukuhan saya sebagai Guru 
Besar dalam Ilmu Ekonomi Akuntansi. 

Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan pidato 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar yang berjudul: 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE: 
SUATU TELAAH STRUKTURAL, SISTEMIK DAN 

KULTURAL, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 


FUNGSIPENGAWASAN 


1 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESARGOOD CORPORATE ...ARSONO LAKSMANA



i 

' .. 

PENDAHULUAN 
Krisis keuangan yang melanda Asia di tahun 1997-1998, yang 

diperburuk oleh krisis politik di Indonesia sepanjl';lng tahun-tahun 
tersebut hingga pertengahan tahun 2001, telah menjerumuskan 
bangsa Indonesia dalam keterpurukan dan ketidakpastian yang 
luar biasa. Kita masih ingat bagaimana nilai tukar rupiah terhadap 
nilai mata uang asing khususnya dolar Amerika berfluktuasi tak 
terkendali, sehingga menimbulkan kecemasan dan kepanikan 
dunia usaha terutama di kalangan para pelaku industri keuangan 
yang sangat sensitifdengan berbagai isu politik dan ekonomi, baik 
yang berskala nasional maupun global. 

Pertumbuhan ekonomi sebesar minus 13% di tahun 1998 
merupakan yang terendah sejak pemerintahan orde baru di bawah 
Presiden Suharto (Kompas, 31 Oktober 2002). Kondisi ekonomi 
yang memprihatinkan ini menyebabkan banyak perusahaan 
konglomerasi baik yang bergerak dalam industri perbankan 
maupun sektor riil gulung tikar atau masuk dalam pengawasan 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ribuan 

profesional dan jutaan karyawan kehilangan pekerjaan sehingga 
terjadi peningkatan pengangguran. Sementara itu, kondisi politik 
dan keamanan yang tidak menentu tidak lagi menggairahkan 
investor untuk menanamkan modalnya. Investor asing maupun 
domestik tidak hanya menunda keputusan investasi mereka, 
bahkan menarik dan melarikan modal mereka ke luar negeri. 

Patut diketengahkan di sini bahwa salah satu akar krisis 
keuangan yang melanda negara-negara Asia bersumber dari 
buruknya .kinerja keuangan, rendahnya keunggulan bersaing 
perusahaan (The World Bank, Washington, DC, 2001). "Hubungan 
erat" antara pemerintah dengan pelaku dunia usaha melalui 
pemberian fasilitas dan perlindungan eksklusif, monopoli pasar, 
dan intervensi pasar menjadi penyebab rendahnya kinerja 
keuangan dan keunggulan bersaing di era global. Pemanfaatan 
dana-dana luar negeri oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia 

dalam bentuk pinjaman . 

tanpa adanya upaya un 
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-perusahaan di Indonesia 

dalam bentuk pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing 
tanpa adanya upaya untuk mengendalikan risiko usaha, juga 
merupakan salah satu fenomena penyebab keterpurukan ekonomi 
Indonesia. Selain itu, mekanisme pengawasan manajemen oleh 
dewan komisaris tidak berfungsi seeara efektif. 

Hasil penelitian Asian Development Bank (ADB) di tahun 1999 
menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis yang terjadi di 
beberapa negara Asia (Indonesia, Malaysia, Philip ina, Thailand, 
dan Korea Selatan) adalah akibat tidak diterapkannya Good 
Corporate Governance (GCG). Corporate governance adalah 
mekanisme-mekanisme pengawasan untuk mendisiplinkan 
manajemen supaya bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 
saham. Mekanisme-mekanisme pengawasan Inl meliputi 
pengawasan internal oleh dewan direksi dan dewan komisaris, dan 
pengawasan eksternal melalui aneaman akuisisi atau merger, 
persaingan pasar, dan prosess pengadilan oleh pemegang saham. 
Peringkat Indonesia dalam penerapan corporate governance 
menurut Indeks Booz Allen adalah yang terendah di Asia sebesar 
2,88 (Jepang 9,17; Singapura 8,19; Malaysia 7,72; Thailand 4,81); 
semakin keeil angka yang diberikan, semakin buruk praktek 
corporate governance di negara yang bersangkutan. Buruknya 
kinerja keuangan, rendahnya daya saing, dan ketidakefektifan 
pengawasan manajemen oleh dewan komisaris menyebabkan 
rendahnya nilai perusahaan dimata calon investor atau pemodal. 
Lebih jauh lagi, Prieewaterhouse Coopers (2002) dalam 
penelitiannya dengan menggunakan responden investor 
institusional di Jakarta melaporkan bahwa Indonesia dalam urutan 
yang rendah dalam persepsi tentang standar akuntabilitas, audit, 
ketaatan, pengungkapan dan transparansi. 
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Hadirin yang terhormat, 

Praktek-praktek manajemen dan pengawasan yang tidak sehat 
ini sebenarnya tidak hanya melanda Indonesia saja, tetapi juga 
negara-negara lain termasuk negara adi daya Amerika Serikat yang 
diguncang skandal "mega dolar tl Enron. Sebagai salah satu 
perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat (AS), Enron telah 
memanipulasi laporan keuangannya melalui pembukuan transaksi
transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterima umum. Sampai dengan bulan September 2001, kinerja 
Enron dilaporkan sangat memuaskan dan harga sahamnya tumbuh 
menakjubkan. Perusahaan ini bahkan mendapatkan pujian dad 
Fortune Magazine sebagai salah satu dari sepuluh perusahaan 
terbesar di AS. Pada awal 2002 manajemen Enron mengungkap 
bahwa total penjualan tahun 2000 yang semula dilaporkan 100,8 
miliar dolar, sebenarnya hanya 9 miliar dollar. Pasar saham di New 
York terguncang, harga saham Enron yang semula 80 dollar per 
lembar menjadi kurang dari 1 dollar per lembar. Skandal ini tidah 
hanya menyebabkan kehancuran Enron, bahkan runtuhnya Arthur 
Andersen, salah satu dari perusahaan akuntan publik terbesar 
dunia, rusaknya citra profesi akuntan, dan terjadinya krisis 
kepercayaan pada sistem keuangan AS termasuk krisis 
kepercayaan terhadap informasi keuangan. 

Hasil survei oleh McKinsey & Company (2000, 2002) dengan 
responden investor institusional dari empat benua (Asia, Amerika, 
Eropa, dan Afrika) menunjukkan bahwa pemodal menilai corporate 
governance sebagai faktor yang setara pentingnya dengan kinerja 
keuangan 'dalam keputusan investasi mereka. Karena itu, 
membangun praktik-praktik corporate governance yang efektif 
haruslah menjadi prioritas perusahaan untuk bersaing di pasar 
global. Sejalan dengan hasil survei ini, rekomendasi-rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi dunia, seperti 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(1999), Cadbury Committee (1992, Inggris), the Committee on 
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and Development (OECD) 

ggris) , the Committee on 

Corporate Governance (1997, Inggris), dan Blue Ribbon Committee 
on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees 
(199f,), Amerika Serikat), mendapat tanggapan yang positif dan 
menjadi pedoman dalam reformasi praktek~praktek corporate 
governance di seluruh dunia. Selain itu, dalam upaya mengatasi 
krisis kepercayaan publik terhadap informasi keuangan akibat 
menjamurnya skandal keuangan pada perusahaan-perusahaan 
besar Kongres Amerika Serikat baru-baru ini mengeluarkan 
Sarb~nes-Oxley Act (2002), undang-undang yang me,mpengaruhi 
corporate governance, pengungkapan kinerja keuangan oleh 
manajemen, dan praktek akuntan publik. 

Organization for Economic Corporation Development (OECD), 
sebagai contoh, telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip 
GCG yang dapat diaplikasikan secara fleksibel sesuai dengan 
kondisi, kultur, dan kebiasaan di masing-masing negara. Prinsip
prinsip tranparency, fairness, accountability dan responsibility 
merupakan arah implementasi GCG. Menurut OECD, prinsip
prinsip tersebut di atas memperjelas tanggung jawab manajemen 
dalam pencapaian sasaran perusahaan, kewajiban penyajian 
laporan keuangan yang telah diaudit, pengembangan teknologi 
informasi untuk meningkatkan pengungkapan (disclosure) hal-hal 
yang penting bagi pemegang saham, serta perlindungan hak-hak 
dan kepentingan pemegang saham. Praktek-praktek GCG yang 
efektif diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan 
kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 
nilai perusahaan. 

Pentingnya penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan di 
Indonesia terlihat dari berbagai kebijakan badan keuangan dunia 
seperti World Bank, IMF dan ADB yang mensyaratkan agar arah 
kebijakan pemerintah Indonesia ditujukan pada upaya untuk 
mensosialisasikan GCG. Sejalan dengan permintaan badan-badan 
dunia tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , 

melalui Keputusan Menteri Nomor KEP 117/M-MBU/2002, Badan 
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Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui Surat Edaran Nomor Sebagai pemilik peru 

SE-03/PM/2000 dan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui aktif menggunakan hak 
penanaman dana yang efi Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A ten~ang ketentuan 
jangka panjang. Perkem pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa, telah mewajibkan 
modem dengan pemegan BUMN dan Emiten untuk menerapkan kebijakan GCG yang 
konsep pemisahan antara bertujuan untuk menciptakan perlindungan kepada investor. 
Permasalahan yang tim 
manajemen akanHadirin yang terhormat, 
kepentingan para pemeg.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya membahas 
(agency theory) (Jensen

penerapan GCG melalui peranan Dewan Komisaris sebagai fungsi 
Jensen 1982) menyatakan 

pengawas manajemen dari beberapa sudut pandang: struktural, 
cenderung bertindak ses 

sistemik, dan kultural. 
dibandingkan dengan ke 
menimbulkan agency prob

Good Corporate Governance suatu Telaah Straktural diatasi dengan suatu 
Dalam perekonomian modern, keterlibatan masyarakat pada penyalahgunaan kekuas., 

permodalan perusahaan menjadi makin besar melalui penjualan perusahaan pada banyak 
saham secara terbuka kepada masyarakat pemodal. Pasar modal memiliki insentif dan pen 
menjadi salah satu barometer penting dalam perekonomian suatu dalam melaksanakan 
negara, karena indeks harga saham merupakan salah satu manajemen. Ketidakm 
indikator kondisi ekonomi makro. Pasar modal mengubah nilai mengharuskan pendeleg: 
ekonomi suatu perusahaan menjadi nilai finansial. Dengan kepada sekelompok indivi 
berbagai alasan nilai pasar atas saham suatu perusahaan dapat Secara umum, terda 
dicitrakan jauh di atas nilai ekonomisnya atau bahkan sebaliknya. .antara eksekutif dan pen 
Citra pasar ini harus dijaga dengan pengelolaan perusahaan yang system. Amerika Serikat 
baik (good corporate governance) untuk meningkatkian kepercayaan yang menyatukan fungsi el 
publik pada perusahaan. Tuntutan transparency, fairness, yang disebut Board ofDirl 
accountability dan responsibility pada investor saat ini telah Eropa kecuali Inggris, J 
menjadi isu sentral dalam perbincangan di kalangan para pelaku memisahkan fungsi eksek 
dunia usaha, karena kemampuan pengelolaan perusahaan yang (BOD) atau Dewan Direk: 
baik diharapkan berdampak pada profitabilitas yang pada akhirnya Board of Commisioners (1 
akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

....... 
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Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham dapat secara 
aktif menggunakan hak dan pengaruhnya untuk memastikan 
penanaman dana yang efisien baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. Perkembangan pasar modal dan perusahaan 
modern dengan pemegang saham yang tersebar telah melahirkan 
konsep pemisahan antara pemilik (owner) dan manajemen (agent). 
Permasalahan yang timbul dari pemisahan ini adalah apakah 
manajemen akan benar-benar bertindak sesuai dengan 
kepentingan para pemegang saham. Penganjur teopi keagenan 
(agency theory) (Jensen dan Meckling 1976, Fama 1980, Fama dan 
Jensen 1982) menyatakan bahwa manajemen secara rasional akan 
cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri 
dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham. Kondisi ini 
menimbulkan agency problem dan risk sharing problem yang harus 
diatasi dengan suatu sistem pengendalian untuk mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan. Dengan tersebarnya kepemilikan 
perusahaan pada banyak pemegang saham, pemodal tidak lagi 
memiliki insentif dan pengetahuan untuk terjun secara langsung 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan terhadap 
manajemen. Ketidakmampuan individu pemegang saham 
mengharuskan pendelegasian fungsi-fungsi pengawasan tersebut 
kepada sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham. 

Secara umum, terdapat dua alternatif struktur hubungan 
antara eksekutif dan pengawas: one-board system dan two-board 
system. Amerika Serikat dan Inggris menganut one-board system 
yang menyatukan fungsi eksekutif dan pengawas dalam satu dewan 
yang disebut Board ofDirectors. Indonesia, separti negara-negara 
Eropa kecuali Inggris, menggunakan two-board system yang 
memisahkan fungsi eksekutif dengan sebutan Board of Directors 
(BOD) atau Dewan Direksi dan fungsi pengawasan dengan nama 
Board of Commisioners (BOe) atau Dewan Komisaris. 
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Secara teoritis two-board system dikatakan lebih efektif dalam 
fungsi pengawasan karena memungkinkan lebih pemberikan 
tekanan terhadap manajemen untuk menghasilkat:l kinerja yang 
baik. Selain itu, eksekutif mendapat kebebasan yal1g lebih besar 
untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas operasional. 
Meskipun two-board system merupakan sistem yang memadai 
untuk dapat diterapkannya GCG, yang perlu diperhatikan di sini 
adalah kualitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang harus 
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan profesional 
dalam tugas-tugas manajerial dengan latar belakang yang relevan 
dengan bidang usahanya. 

Akan tetapi, two-board system juga memiliki beberapa 
kelemahan. Pertama, Dewan Direksi dalam pengambilan 
keputusan operationalnya kehilangan masukan-masukan yang 
berharga dari anggota-anggota Dewan Komisaris yang memiliki 
kemampuan professional dan berpengalaman dalam dunia usaha. 

Kedua, pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif 
menyebabkan anggota Dewan Komisaris kehilangan pengetahuan 
langsung tentang hal-hal yang sedang terjadi di dalam Dewan 
Direksi dan ketinggalan dalam mengikuti perkembangan 
perusahaan. Karena itu, perlu ditekankan pentingnya komunikasi 
yang aktif dan berkesinambungan antara Dewan Direksi dan 
Dewan Komisaris. 

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris 
dibantu oleh Komite Audit yang berfungsi untuk memastikan 

bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan secara konsisten dan 
memadai. Komite Audit merupakan mata dan telinga Dewan 
Komisaris dalam memantau kondisi kinerja keuangan maupun 
praktek-praktek pengawasan manajemen dan pengelolaan 
perusahaan. Untuk menjamin efektivitas pengawasan internal oleh 
Komite Audit, auditor internal dan eksternal seharusnya 
melaporkan secara langsung hasil-hasil temuan mereka kepada 
Audit Komite tanpa melalui manajemen. Walaupun keberadaan 

Komite Audit dalam Und 
dikenal, keberadaan Komi 
Komite ini dipandang san 
Komisaris dan telah dinyat 
Badan Usaha Milik Negara 
Edaran N omor: SE-03/PM/ 

Corporate Governance 
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yang makin cepat dari w 
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mengimplementasikan st 
dayanya dalam melayani 
meningkat, dan mengefek 
pengawasan manajemen. 

Dalam hubungannya 

pewujudan prinsip-prinsi 
disebutkan berikut ini, pe 

1. Adanya kejelasan dal 
2. 

3. 	 Keseimbangan dalam fi 
pengawasan. 

4. Adanya sistem informas 
5. Pengaudium yang hand 

......... 
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atakan lebih efektif dalam 
inkan lebih pemberikan 
enghasilkan kinerja yang 

ebebasan ya:pg lebih besar 
kan aktivitas operasional. 
an sistem yang memadai 
perlu diperhatikan di sini 

wan Komisaris yang harus 
i kemampuan profesional 
tar belakang yang relevan 

juga memiliki beberapa. 
ksi dalam pengambilan 

masukan-masukan yang 
Komisaris yang memiliki 

laman dalam dunia usaha. 
an dan fungsi eksekutif 
. s kehilangan pengetahuan 

g terjadi di dalam Dewan 
engikuti perkembangan 

an pentingnya komunikasi 
tara Dewan Direksi dan 

sannya, Dewan Komisaris 
ungsi untuk memastikan 
an secara konsisten dan 

mata dan telinga Dewan 
inerja keuangan maupun 
jemen dan pengelolaan 
s pengawasan internal oleh 

eksternal seharusnya 
il temuan mereka kepada 
en. VVruaupunkeberadaan 

Komite Audit dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tidak 
dikenal, keberadaan Komite Audit merupaka:n suatu kebutuhan. 
Komite ini dipandang sangat penting sebagai perangkat Dewan 
Komisaris dan telah dinyatakan dalam keputusa:n Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, Surat 
Edaran N omor: SE-03/PM/2000. 

Corporate Governance suatu Telaah Sistemik 

Persaingan usaha saat ini yang makin kompetitif dan global 
telah memaksa perusahaan untuk memiliki keunggulan bersaing 
yang dinamis. Perlu disadari bahwa perubahan lingkungan bisnis 
yang makin cepat dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh 
dampak perubahan teknologi dan globalisasi dalam perdaga:nga:n, 
menyebabkan peluang untuk menciptakan keunggulah bersaing 
menjadi relatif semakin berat. Strategi perusahaa:n harus mengacu 
pada prinsip-prinsip keunggulan bersaing yaitu: superioritas dalarn 
biaya, kualitas, desain produk, inovasi, dan pelayanan kepada 
pelanggan. Perjalanan keberhasila:n perusahaan drua:m keunggulan 
bersaing tergantung pada kemampuan perusahaan untuk 

mengimplementasikan strateginya, mengoptimalkan sumber 
dayanya dalam melayani keinginan pelanggan yang semakin 
meningkat, dan mengefektifkan fungsi-fungsi pengendalian dan 
pengawasan manajemen. 

Dalam hubungannya dehgan hal-hal tersebut di atas, 
pewujudan prinsip-prinsip GCG dengan beberapa pilar yang 
disebutkan berikut ini, penting dan perlu dilaksanakan: 

1. 	 Adanya kejelasan dalam visi, misi da:n strategi. 
2. 	 Adanya sistem perlindungan hak pemega:ng saham. 
3. 	 Keseimbangan dalam fungsi dan peran antara ma:najemen dan 

pengawasan. 
4. 	 Adanya sistem informasi yang menjamin transpara:nsi. 
5. 	 Pengaudit~n yang ha:ndal. 
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6. 	 Sistem pengendalian risiko manajemen dan kepatuhan. 
7. 	 Sistem pengukuran kinerja. 
8. 	 Pengembangan sumber daya manusia. 

Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang dilakukan 
oleh manajemen di banyak perusahaan di Indonesia perlu dihindari 
dan dipelajari untuk perbaikan fungsi pengawasan, seperti: 

1. 	 Melakukan transaksi bisnis dengan pihak luar oleh manajemen 
tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. 

2. 	 Sistem remunerasi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan 
pencapaian kinerja perusahaan dan tidak mendorong manajemen 
untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

3. 	 Penggunaan fasilitas oleh manajemen untuk kepentingan pribadi 
yang berlebihan. 

4. 	 Terlalu kuatnya intervensi beberapa pemegang saham dalam 
kegiatan operasional, sehingga mengganggu kemandirian dan 
mengacaukan strategi yang telah ditetapkan. 

Hadirin yang terhormat, 

Sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan
perusahaan besar di negara maju seperti Amerika Serikat, 
paradigma,-paradigma terhadap fungsi pengawasan telah berubah 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menciptakan dan 
mempertahankan keunggulan bersaing. Intenal audit, sebagai 
contoh, telah berkembang dari paradigma yang berkonsentrasi 
pada internal control dengan perspektif masa lalu dan penekanan 
pada tingk,at kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan 
perusahaan dan tingkat produktivitas kepada paradigm a 
pengawasan yang berfokus pada masa depan. Bentuk barn aktivitas 
internal audit ini dikenal sebagai risk-based audit. Tujuan risk
based audit ini adalah untuk menguji kehandalan manajemen 
dalam mengatur dan menanggulangi risiko. Auditor internal 
mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang kemungkinan besar 
menghambat pencapaian target atau sasaran yang ditetapkan 

manajemen dan lllt:li:1l-1Ul 

Audit. 
Pendekatan -penctekatt 

{ 

( 

juga berubah. Sejak 
traditional yang 
aktivitas-aktivitas dan 
dengan pendekatan 

dalam pengukuran, jJt:lllUIi 

perusahaan.Pendekatan 

keuangan dan praktek 
audit yang baru ini 

perusahaan serta 
manajemen dalam 
Pendekatan ini 
hubungan antara 

pedoman-pedoman untuk 
dengan antara lain lllcUfS11i:1 

secara langsung kepada 
berhubungan dengan kel 
manajemen dan implikasi ( 
keuangan kepada publik. ] 
Komite Audit bekerja saIDl 

untuk mewujudkan suatu 
efisien untuk membantu II 
bisnis. 

..-. 
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nen dan kepatuhan. 

~ia. 

insip GCG y~mg dilakukan 
di Indonesia perlu dihindari 
pengawasan, seperti: 

pihak luar oleh manajemen 

pemegang saham. 

rminkan keterkaitan dengan 

idak mendorong manajemen 

a yang dimiliki perusahaan. 
tl untuk kepentingan pribadi 

~gg:anl;gu kemandirian dan 

Amerika Serikat, 
IUt:::UI!~lVl'~u>an telah berubah 

yang berkonsentrasi 

masa lalu dan penekanan 

dan kebijakan 

kepada paradigma 
Bentuk baru aktivitas 

I-oasea audit. Tujuan risk
kehandalan manajemen 
risiko. Auditor internal 
yang kemungkinan besar 

sasaran yang ditetapkan 

manajemen dan melaporkan temuan-temuannya kepada Komite 

Audit. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh auditor publik 

juga berubah. Sejak akhir tahun 1990-an, pendekatan audit 
traditional yang berfokus pada hubungan antara pengujian 
aktivitas-aktivitas dan pengukuran risiko salah saji telah diganti 
dengan pendekatan audit yang menekankan hubungan antara 
risiko bisnis dalam konteks industri dan praktek-prakek akuntansi 

dalam pengukuran, pembukuan, and pelaporan hasil-hasil kinerja 

perusahaan. Pendekatan ini dikenal dengan strategic systems audit. 
Untuk mengukur dan memperkirakan risiko audit, auditor 
diharuskan untuk meinpelajari kondisi usaha dan industri 

perusahaan yang diaudit untuk mengevaluasi kelayakan pelaporan 

keuangan dan praktek akuntansi dari manajemen. Pendekatan 

audit yang baru ini mengharuskan auditor untuk menganalisis 
risiko bisnis kHen dan mendokumentasikan faktor-faktor risiko 
yang bersumber dari kondisi makro ekonomi, industri dan 

perusahaan serta mempelajari tindakan-tindakan yang diambil 
manajemen dalam mengendalikan risiko-risiko tersebut. 

Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk mempelajari 

hubungan antara strategi perusahaan yang diterapkan oleh 
manajemen dan pilihan metode, estimasi, dan pengungkapan 

kinerja perusahaan yang dilaporkan oleh manajemen. 
Lebih jauh lagi, Sarbanes-Oxley Act (2002) memberikan 

pedoman-pedoman untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit 

dengan antara lain mengharuskan auditor eksternal untuk melapor 
secara langsung kepada Komite Audit temuan-temuan yang 

berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang diambil oleh 

manajemen dan implikasi dari kebijakan tersebut pada perlaporan 

keuangan kepada publik. Dalam penerapan prinsip-prinsip GeG, 
Komite Audit bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal 
untuk mewujudkan suatu sistem pengawasan yang efektif dan 

efisien untuk membantu manajemen dalam menanggulangi risiko 
bisnis. 
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Menjadi keraguan besar apakah risk-based internal audit dan 
strategic systems auditini dapat diimplementasikan dengan baik 
di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi. yang jauh dari 
maksimal dan rendahnya kesadaran pentingnya informasi yang 
relevan, tepat waktu dan akurat merupakan kendala sistemik bagi 
irnplementasi GCG di Indonesia. Saat ini, belum jelas apakah 
rendahnya kesadaran untuk membangun sistem informasi yang 
mendukung praktek-praktek pengawasan yang sehat ini 
disebabkan karena kurangnya kemampuan atau hal-hal lain. Selain 
itu, keinginan dan kesadaran untuk memberdayakan fungsi 

internal audit dalam membantu pengendalian manajemen dan 
upaya penanggulangan risiko secara sistemik dan sistematis masih 
dirasakan jauh di bawah harapan. 

Corporate Governance suatu Telaah Kultural 

Implementasi GCG di dalam perusahaan membutuhkan 
pembangunan suatu tatanan nilai baru sebagai dasar. Karena itu, 
komitmen dan konsistensi yang tinggi dari para pelaku bisnis dalam 

perusahaan sangatlah diharapkan untuk kesuksesan implementasi 
GCG. Perangkat organisasi yang mendukung, seperti Komisaris 
Independen, Komite Audit, Komite Remunerasi dan komite-komite 
lain belum tentu menjamin kesuksesan. Kesamaan persepsi dan 
komitmen antarajajaran manajemen dan komisaris untuk bekerja 
optimal sesuai dengan prinsip tranparency, fairness, accountability 

dan responsibility merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan. 
Pada tahun 1980-an kita sering mendengar istilah waskat atau 

pengawasan melekat, sebuah sistem pengawasan internal yang 
melekat dalam diri pelaksana pekerjaan sesuai dengan salah satu 
fungsi manajemen yaitu controlling .. Hasil-hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh tim pengawas intern (internal audit) yang ditugasi 

oleh manajemen perusahaan dan dilaporkan secara lengkap 
merupakan sarana bagi setiap manajer untuk melakukan evaluasi 
keberhasilan atau ketidakberhasilan. Hasil evaluasi ini sangat 

diperlukan dalam 

Selain itu, 

merupakan budaya 

untuk memenuhi 
disebabkan karena 
hedge. 

pengertian antara 
menjalankan fungsi 

Saya menyadari 
pada tingkat sekarang 

perlindungan, pertolon1!w 
telah dilimpahkan Ui:lUl~ 

~ 
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tk-based internal audit dan 

rlementasikan dengan baik 
: informasi yang jauh dari 
~entingnya informasi yang 

1;<::a.LUQ,J.J.QH 

................"J.6' 


kendala sistemik bagi 

sistem informasi yang 
yang sehat ini 

atau hal-hal lain. Selain 

manajemen dan 
dan sistematis masih 

membutuhkan 

seperti Komisaris 
dan komite-komite 

Kesamaan persepsi dan 
komisaris untuk bekerja 
fairness, accountability 

faktor kunci kesuksesan. 
11....,,;u~."'J. istilah waskat atau 

sesuai dengan salah satu 

...''11.-11....'''' pemeriksaan yang 
"-1."'"11.'1.1. audit) yang ditugasi 

nOT..TO·"'asan internal yang 

seeara lengkap 
untuk melakukan evaluasi 
Hasil evaluasi ini sangat 

diperlukan dalam menentukan langkah-Iangkah yang harus 
diambil untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dalam 
prakteknya, temuan-temuan oleh tim internal audit ini sering tidak 
diperdulikan, bahkan tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib. 
Kebiasaan untuk tidak peduli pada pengawasan tampaknya 
merupakan bagian dari kultur gelap bangs a kita. 

Selain itu, pengendalian risiko usaha seolah-olah bukan 
merupakan budaya kita. Sebagai contoh, pengalaman krisis 
keuangan yang dialami perusahaan-perusahaan besar yang 
kelangsungan hidupnya terancam karena ketidakmampuan mereka 
untuk memenuhi kewajiban hutang dalam bentuk mata uang asing 
disebabkan karena sebagian besar perusahaan tidak melakukan 
hedge. 

Contoh ini menunjukkan bahwa manajemen dan pengawas 
perusahaan tidak hanya berani menanggung resiko yang dapat 
mengancam kelangsungan hidup perusahaan, bahkan tidak 
berminat mengantisipasi risiko-risiko besar yang dapat 
menyebabkan kebangkrutan perusahaan. 

Penerapan GCG merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi 
untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan 
meningkatkan kesehatan perusahaan publik dan non publik di 
masa yang akan datang. Tetapi kita tidak bisa berharap bahwa 
penerapan ini sebagai suatu keajaiban yang dapat muneul dalam 
waktu sekejap. Perlu usaha dan komitmen dari berbagai pihak 
untuk dapat melaksanakan GCG dengan sukses, dan saling 
pengertian antara jajaran manajemen dan jajaran komisaris yang 
menjalankan fungsi pengawasan. 

Hadirin yang terhormat, 

Saya menyadari bahwa perjalanan karir akademik saya sampai 
pada tingkat sekarang ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa 
perlindungan, pertolongan, cinta-kasih serta karunia Allah yang 
telah dilimpahkan dalam hidup saya, karena itu patutlah saya 
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mengucapkan puji syukur kepadaNya. Sayajuga menyadari bahwa 
rahmat AIlah yang berlimpah itu terwujud melalui bantuan, 
dorongan dan nasehat dari berbagai pihak. Olt::h karena itu, 
perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak. 

Kepada Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan 
terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk 
memangku jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Akuntansi 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 

Kepada Prof. Dr.Med. Puruhito, dr., SpBT, Rektor dan Ketua 
Senat beserta para Pembantu Rektor dan para anggota Senat 
Universitas Airlangga yang telah berkenan menerima kehadiran 
saya serta mempercayai saya untuk memangkujabatan Guru Besar, 
saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. 

Kepada Bapak Drs. Ec. Karjadi Mintarum, M.Si, Dekan dan 
Ketua Senat beserta Pembantu Dekan dan anggota Senat Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga sebagai instansi pertama yang 
mengusulkan saya dalamjabatan Guru Besar, saya ucapkan terima 
kasih. 

Kepada Saudara Drs. Muhamad Sujunus, MAFIS., Ak. dan 
Saudari Dra. Hamidah, M.Si yang masing-masing selaku Ketua 
Jurusan Akuntansi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi telah 
mendorong saya untuk segera menyusun persyaratan-persyaratan 
pengusulan Guru Besar, saya ucapkan penghargaan dan terima 
kasih. 

Demikian pula kepada rekan-rekan dosen, karyawan dan 
mahasiswa yang telah ikut memberikan doa restu dan ikut merasa 
bahagia dengan pengangkatan saya ini, saya ucapkan terima kasih. 

Kepada Prof. Dr. Mohamad Amin, dr., Sp.P selaku Direktur 
Program Pascasarjana beserta staf, karyawan dan mahasiswa, 
terima kasih atas kerja sama dan doa restunya. 

Kepada Aim. Prof. Hartono, drg. yang semasa menjabat sebagai 
Direktur Pascasarjana telah memperjuangkan saya dan kawan

kawan kepada Konsorsiun 
dapat mengikuti 
penghargaan saya. 

Kepada AIm. Bapak 
Ekonomi Universitas 
guru saya yang sering 
sebagai guru yang nl'nr_ln1 

terima kasih. 
Kepada Aim. Prof. 

telah memperjuangkan 
Program Strata Tiga 
sampaikan 

bersemangat telah memOlll 

generasi penerusnya. 
meninggalkan kita semuaJ 
ke hadirat Tuhan YME 
disisiNya sesum dengan 

Kepada Prof. Wahiuwl 

banyak menimba pengetal 
kedisiplinan dalam 
banyak terima kasih dan 

Kepada AIm. Prof. 

saya sebagai dosen 
Airlangga dan sebagai 
Program Strata Tiga, 
kasih. 

Kepada Prof. Dr. Soed.id 
saya untuk menjadi dosen 
saya pula untuk menjadi 

....... 
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lyajuga menyadari bahwa 
wujud melalui bantuan, 
pihak. Oleh karena itu, 
ima kasih kepada semua 

lesia, saya mengucapkan 
erikan kepada saya untuk 
Dmu Ekonomi Akuntansi 

langga. 
, SpBT, Rektor dan Ketua 
dan para anggota Senat 

man menerima kehadiran 
.angkujabatan Guru Besar, 

1a kasih. 
ntarum, M.Si, Dekan dan 
.an anggota Senat Fakultas 
[ai instansi pertama yang 

saya ucapkan terima 

selaku Ketua 

persyaratan-persyaratan 
penghargaan dan terima 

dosen, karyawan dan 
doa restu dan ikut merasa 

ucapkan terima kasih. 
dr., Sp.P selaku Direktur 

an dan mahasiswa, 

......a.l1l§".O'u saya dan kawan

kawan kepada Konsorsium Ilmu Ekonomi Bidang Akuntansi untuk 
dapat mengikuti Program Strata Tiga, saya sampaikan 
penghargaan saya. 

Kepada AIm. Bapak KRT. Fadjar N otonagoro, sesepuh Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga dan mantan Dekan (1970-1974), 
guru saya yang sering menitipkan pesan supaya saya bekerja 
sebagai guru yang profesional, saya persembahkan rasa hor.mat dan 
terima kasih. 

Kepada AIm. Prof. Dr. H. Suha€lji Hadibroto, MBA, Ak. yang 
telah memperjuangkan saya dan kawan untuk dapat mengikuti 
Program Strata Tiga dan sekaligus sebagai promotor, saya 
sampaikan penghargaan saya. Beliau dengan tekun dan 
bersemangat telah membimbing saya dengan tanpa pamrih sebagai 
generasi penerusnya. Beberapa bulan yang lalu, beliau telah 
meninggalkan kita semua. Kepada Almarhum saya panjatkan doa 
ke hadirat Tuhan YME semoga arwah beliau mendapatkan tempat 
disisiNya sesuai dengan amal dan budi baiknya. 

Kepada Prof. Wahjudi Prakarsa, Phd, Ak, Guru Besar pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang menjadi ko 
promotor dalam penyusunan disertasi saya. Dari beliau saya 
banyak menimba pengetahuan, kecermatan dalam menulis dan 
kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas. Untuk ini saya ucapkan 
banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 

Kepada AIm. Prof. Drs. Miendrowo Prawirodjumeno yang 
semasajabatan beliau sebagai Dekan (1976-1979) telah menerima 
saya sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga dan sebagai Guru Besar yang mengajar saya pada 
Program Strata Tiga, saya sampaikan salam hormat dan terima 
kasih. 

Kepada Prof. Dr. Soe€ljono Abipraja, SE yang telah mendorong 
saya untuk menjadi dosen dan selalu membimbing serta mendorong 
saya pula untuk menjadi Guru Besar, saya ucapkan terima kasih . 
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Kandidat Doktor dan 
yang telah membantu 
naskah pidato ini, saya 

Kepada Saudari Dr. 
Supriono, ST., MM 
co·author dalam karya 
ucapkan terima kasih. 

Kepada Saudara Drs. 
panitia penyelenggara 
keras dalam perencanaanl 

Hadirin yang terhormat, 

Kepada kedua orang 
Laksmana dan Ibu 
kesempatan ini perkenanJ 
terima kasih yang tiada 
selalu menempatkan 
Kepada beliau berdua 
semoga arwah beliau 

Demikian pula kepada 

' ..' 

Kepada Prof. Dr. Hj. Sri Maemunah Suharto, SE, mantan Dekan 
dan guru sa~a 35 tahun yang lalu, terima kasih atas perhatiannya 
sebagai seorang ibu kepada anaknya. 

Kepada Prof. Drs. Budiman Christiananta, MA., Phd, mantan 
Dekan dan guru saya di Sekolah Menengah Pertama 43 tahun yang 
lalu, terima kasih saya sampaikan atas dorongan dan 
keteladanannya sebagai guru yang sejati telah menginspirasi saya 
menjadi seorang Guru Besar. 

Kepada senior-senior saya Prof. V. Henky Supit, SE., Ak dan 
Prof. Dr. Parwoto Wignyohartoyo, SE., Ak saya ucapkan terima 
kasih atas bimbingannya dalam berbagai jabatan struktural yang 
pernah saya pangku. 

Kepada Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, mantan Dekan, 
saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada 
saya dalam beberapajabatan struktural di masa kepemimpinannya. 

Kepada Prof. Armijn Rangkuti, SE, sesepuh saya yang selalu 
mendorong untuk menjadi Guru Besar, saya sampaikan salam 
hormat dan terima kasih. 

Kepada Dr. Don L. Maden, Professor in Accounting pada Gatton 
College of Business and Economics, University of Kentucky, yang 
pada proses penyusunan disertasi saya telah membimbing dan 
memberikan masukan yang sangat berharga, untuk ini saya 
layangkan penghargaan dan terima kasih. 

Kepada Prof. Wahjudi, SH., CN dan Prof. Dr. Moh Zainudin, Apt 
saya ucapkan terima kasih atas dorongan seman gat dan bantuan 
yang telah diberikan sehingga saya mempunyai keberanian untuk 
mengajukt:pl us ulan kenaikan pangkat menjadi Guru Besar. 

Kepada sejawat saya Prof. R. Murdijanto Purbangkoro, SE., SU, 
Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE dan Prof. Dr. H. Effendi, SE yang 
selalu memperhatikan dan membimbing saya dalam melaksanakan 
prosedur pengusulan guru besar. Untuk ini saya ucapkan salam 
hormat dan terima kasih. 

dan Ibu Elizabeth 
hidupnya telah banyak 
khususnya pada awal 
panjatkan doa semoga 
di sisinya. 

........ 
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In ....-~ SE, mantan Dekan 

I1JltUl~,i:l. MA., Phd, mantan 
Pertama 43 tahun yang 
atas dorongan dan 

Supit, SE., Ak dan 

SE, mantan Dekan, 
yang diberikan kepada 

masa kepemimpinannya. 
sesepuh saya yang selalu 

saya sampaikan salam 

in Accounting pada Gatton 
ity of Kentucky, yang 

telah membimbing dan 

Dr. Moh Zainudin, Apt 
semangat dan bantuan 

mlltUnvai' keberanian untuk 

IW,t::llJ,II1UI Guru Besar. 
Purbangkoro, SE., SU, 

Dr. H. Effendi, SE yang 
saya dalam melaksanakan 

ini saya ucapkan salam 

Kepada Saudari Indrarini Laksmana, MBA, MAce, Ak., CPA, 
Kandidat Doktor dan staf pengajar pada Georgia State University 
yang·telah membantu saya dalam memberi masukan dan mengedit 
naskah pidato ini, saya ucapkan terima kasih. 

Kepada Saudari Dr. Muslicah, Ak., M.Sc dan Saudara Iman 
Supriono, ST., MM yang telah banyak membantu saya sebagai 
co-author dalam karya ilmiah yang dipublikasikan, untukini saya 
ucapkan terima kasih. 

Kepada Saudara Drs. Ec. Subagio dan kawan-ka:wan selaku 
panitia penyelenggara upacara pengukuhan ini, yang telah bekerja 
keras dalam perencanaan dan pelaksanaannya, perkenankan saya 
beserta keluarga mengucapkan banyak terima kasih. 

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada 
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam berbagai bentuk, 
sehingga upacara pengukuhan ini menjadi hari yang khusus dalam 
perjalanan hidup saya. 

Hadirin yang terhormat, 

Kepada kedua orang tua yang saya cintai Bapak Raehman 
Laksmana dan Ibu Rusminah yang keduanya telah tiada, pada 
kesempatan ini perkenankan saya menyatakan rasa hormat dan 
terima kasih yang tiada terhingga, yang dalam kesederhanaannya 
selalu menempatkan pendidikan anak-anaknya sebagai prioritas. 
Kepada beliau berdua saya panjatkan doa kehadirat Tuhan YME 
semoga arwah beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. 

Demikian pula kepada kedua mertua saya Bapak Alim Sutrisno 
dan Ibu Elizabeth Diana yang telah almarhum, yang semasa 
hidupnya telah banyak memberikan dorongan moril dan tenaga, 
khususnya pada awal kehidupan saya berkeluarga. Untuk ini saya 
panjatkan doa semoga Tuhan YME memberikan tempat yang layB.k 
di sisinya. 
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Kepada istri saya tercinta Juniati Adriana, yang telah 
mendampin~ saya selama 32 tahun, dengan kemandirian dalam 
mengurus rumah tangga, kesabaran dan kewibawaan dalam 
membimbing anak-anak, telah memberikan ketenangan dalam 
perjalanan karir saya. Untuk ini saya ucapkan banyak terima kasih. 

Kepada anak-anakku Indrarini Laksmana, MBA, MAcc, Ak., 
CPA dan suaminya Ivo Omega, MBA, MAcc, Ak ... Arief Setyadi 
Laksmana, SE, MSA beserta istrinya Ria Tedjokumoro, SE, MSA, 
yang kebetulan memilih bidang Akuntansi sebagai pilihan 
pendidikannya dan sekarang banyak membantu dalam 
memberikan masukan yang menunjang karir akademik saya. 
Untuk ini saya ucapkan banyak terima kasih dan saya berdoa 
semoga karya dalam perjalanan hid up kalian dapat berguna bagi 
masyarakat serta dapat memberikan rasa bahagia bagi orang tua. 

Kepada kakak, adik, kakak ipar dan adik ipar saya yang telah 
memberikan ketenangan dalam bentuk hubungan yang harmonis 
selama perjalanan hidup saya. Untuk ini saya ucapkan terima 
kasih. 

Hadirin yang terhormat, 

Perkenankan sekali lagi, saya mengucapkan puji syukur kepada 
Allah yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, cinta
kasih serta karunia yang luar biasa dalam hidup saya beserta 
keluarga. 

Semoga apa yang telah dipercayakan kepada saya sebagai 
seorang Guru Besar dapat memberikan dorongan semangat untuk 
berkarya lebih baik demi masa depan anak didik, negara, dan 
bangsa yang saya cintaL 

DATA PRIBADI 


Nama lengkap 

NIP 


Agama 

Status Perkawinan 
Nama Istri 
Jumlah Anak 
NamaAnak 

Pangkat/Golongan 
Jabatan 

RIWAYAT 

1. 
Tahun 1957: Tamat, 
Tahun 1960: Tamat, 
Tahun 1963: 

2. Pendidikan Tinggi 
Tahun 1973: 

Tahun 1978 : 

Tahun 1995 : 

Tempat/tanggallahir : 

Pendidikan Dasar 

...... 
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-

Adriana, yang telah 

"cUJ~Q..U. kemandirian dalam 

ketenangan dalam 

I'lVJl.CUJ. banyak terima kasih. 
~LUWl,i1, MBA, MAce, Ak., 

membantu dalam 
karir akademik saya. 

kasih dan saya berdoa 
kalian dapat berguna bagi 

bahagia bagi orang tua. 
adik ipar saya yang telah 
hubungan yang harmonis 
ini saya ucapkan terima 

IU\;i1VJULll puji syukur kepada 
"Ul,l~C1iL1, pertolongan, cinta
dalam hidup saya beserta 

kepada saya sebagai 
dorongan semangat untuk 
anak didik, negara, dan 

RIWAYAT mDUP 

DATA PRIBADI 

Nama lengkap 
NIP 
Tempat/tanggallahir: 
Agama 
Status Perkawinan 
Nama Istri 
Jumlah Anak 
NamaAnak 

Pangkat/Golongan 
Jabatan 

Prof. Dr. Arsono Laksmana, S.E., Akuntan 
130783542 
Surabaya, 9 Nopember 1945 
Katholik 
Kawin 
Juniati Adriana 
2 (dua) orang 
1. Indrarini Laksmana, S.E., Ak., MBA., 

MAce., CPA. 
2. Arief Setyadi Laksmana, S.E., MSA. 
Pembina Tingkat I/IVB 
Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi 
Akuntansi 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. 	Pendidikan Dasar dan Menengah 
Tahun 1957: Tamat, Sekolah Rakyat Negeri di Surabaya 
Tahun 1960: Tamat, SMP JPPI di Surabaya 
Tahun 1963: Tamat, SMA Kristen Petra Pagi Bagian B di 

Surabaya. 

2. 	 Pendidikan Tinggi 
Tahun 1973: Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 
Tahun 1978: Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 
Tahun 1995: Doktor Ekonomi Bidang Akuntansi dari 

Universitas' Airlangga. 
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' .. 

3. Pendidikan Tambahan 
Tahun 1992: Doctoral Candidate Independence Research 

Program, University of Kentucky, USA. 

RIWAYAT PEKERJAAN 

Tahun 1979-sekarang: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga. 

Tahun 1995-sekarang: Dosen PascasaIjana Universitas Airlangga 
Tahun 1993-sekarang: Managing Partner pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Arsono, Jimmy & Rekan, 
Surabaya. 

Tahun 2002-sekarang: Anggota Komite Audit pada PT. 
Petrokimia Gresik (Persero). 

JABATAN STRUKTURAL 

1982-1995 Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga 

1985-1990 Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga 

1988-1996 	 Pengelola Bidang Program, Pusat Pengembangan 
Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga 

1993-1995 	 Sekretaris Jurusan Akuntansi Program Ekstensi 
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 

1996-1999 Koordinator Program Ekstensi Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga 


1999-2002 . Ketua Program Akuntansi Ekstensi Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga 


2003-sekarang: Ketua Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga. 


RIWAYAT KEPANGKAT. 

Tahun 1980 Penata MucU 
Tahun 1981 Penata MucU 
Tahun 1984 Penata Gol. ] 

Tahun 1994 Pembina Go 
Tahun 2003 Guru Besar 

KEANGGOTAAN ORG, 

I. Dalam Negeri 
1. Ikatan Sarjana Eko 
2. Ikatan Alumni Uni 
3. Ikatan Akuntan In 

II. Luar Negeri 
1993-2003: American 

1983: ASEAN Federatio 
1986: ASEAN Federati 

Lumpur, Malaysia 
1989: Asia Pacific RIM 

1990 : 
1993 : 

USA 

San Francisco, u: 

KARYA ILMIAH DAN P: 

1. Pengaruh Saling Kete: 

Tujuan Terhadap Koo: 
pada Hubungan Kantr, 

Tahun 1987 Penata Ting~ 

..... 
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Independence Research 
of Kentucky, USA. 

Fakultas Ekonomi 

pada Kantor Akuntan 
Arsono, Jimmy & Rekan, 

Audi t pada PT. 

...... .uu.;. ...u"'. Fakultas Ekonomi 

Fakultas Ekonomi 

Ekonomi Universitas 

tUD,taIllSl Program Ekstensi 
~ivE~rsl.tas Airlangga 

Ekstensi Fakultas 

IU"ClLll'" Ekstensi Fakultas 

R1WAYAT KEPANGKATAN/GOLONGAN 

Tahun 1980 Penata Muda GoL III/a 
Tahun 1981 Penata Muda Tingkat I Gol. IIIIb 
Tahun 1984 Penata Gol. IIlIc 
Tahun 1987 Penata Tingkat I Gol. III/d 
Tahun 1994 Pembina Gol. IV/a 
Tahun 2003 Guru Besar Madya Go!. IVlb. 

KEANGGOTAAN ORGANISASI/PROFESI 

I. 	 Dalam Negeri 
1. 	 Ikatan SaIjana Ekonomi Indonesia ([SEl) 

2. 	 Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA AlRLANGGA) 
3. 	 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

n. Luar Negeri 
1993·2003: American Accounting Association (AAA). 

PERTEMUAN ILMIAH INTERNASIONAL 

1983 ABEAN Federation ofAccountant Conference, di Jakarta 
1986: ABEAN Federation of Accountant Conference, di Kuala 

Lumpur, Malaysia 
1989 Asia Pacific RIM Accounting Conference di Fresno, California, 

USA 
1990 ABEAN Accounting TeacJ:ter Conference di Jakarta 
1993 American Accounting Association (AAA) Annual Meeting di 

San Francisco, USA. 

KARYA ILMIAH DAN PENELITIAN 

1. 	 Pengaruh Saling Ketergantungan, Kepercayaan, dan Keselarasan 
Tujuan Terhadap Kooperasi dan KineIja Perusahaan Manufaktur 
pada Hubungan Kontraktual dengan Pemasoknya, tahun 2002. 
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' .. 

2. 	 The Effect ofReliance ofAccounting Performance Measure and 
Budgets,on Job Satisfaction, Relations with Peers and Relations 
with Superiors: Environmental Uncertainty as Moderating 
Variable, tahun 2002. 

3. 	 Karakteristik Struktur Hubungan, Perilaku dan Komunikasi 
Terhadap Kerjasama Kemitraan serta Kinerja Bagian Pembelian, 
tahun 2002. 

4. 	 Strategi Membangun Bisnis Keluarga: Studi Kasus pada beberapa 
Perusahaan ritel di Surabaya, tahun 2002. 

5. 	 Pengaruh Interaksi antara Desentralisasi dan Sistem Akuntansi 
Manajemen terhadap Kinerja Manajerial, tahun 2002. 

6. 	 Fungsi dan Peran Pengungkapan (Disclosure) dalam Pelaporan 
Keuangan, tahun 2002. 

7. 	 Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, 
Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja 
Manajerial, tahun 2002. 

8. 	 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Strategi dan Desentralisasi 
terhadap Sistem Akuntansi Manajemen: Pendekatan Kontijensi, 
tahun 2002. 

9. 	 Analisis Pengaruh Proses Bisnis Internal terhadap Kinerja 

Keuangan pada Stasiun Radio Siaran Swasta FM di Surabaya 
dan Sekitarnya, tahun 2000. 

10. 	 Mengembangkan Strategic Accounting untuk Meningkatkan 
Efektifitas Business Performance Management, tahun 2000. 

11. 	 Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Para Pelaku Bisnis 
di Indonesia pada Masa yang akan datang, tahun 1998. 

12. 	 Transformasi Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kebutuhan 
Sarjana Akuntansi, tahun 1996. 

-
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