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ABSTRACT
This article aims to discuss about how the philosophy and values of Pancasila as a

stepping stone accountant educators. As an educator accountant must always instill the
values of Pancasila, ethical values and spiritual values to students. Pancasila which has
meaning Panca which means five, and precepts which means the base, a five basis into
philosophy,  which  becomes  philosophy,  which  became  a  way  of  life  and  become  a
stepping stone of every people of Indonesia. In line with this, it is a profession that is
undertaken  both  professions  as  doctors,  managers,  and even  more so  as  Accounting
Educators (Whether it Lecturer or Teacher Accounting), then it should have to instill the
values of Pancasila into everyday life .
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ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana  filosofi dan nilai-nilai

pancasila sebagai landasan berpijak akuntan pendidik. Sebagai seorang akuntan pendidik
haruslah  senantiasa  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila,  nilai-nilai  etika  dan  nilai-nilai
spiritualitas kepada mahasiswanya. Pancasila yang memiliki makna  Panca  yang berarti
lima,  dan  sila   yang berarti  dasar, merupakan lima dasar yang menjadi  filosofi,  yang
menjadi  falsafah,  yang  menjadi  pandangan hidup dan menjadi  landasan  berpijak dari
setiap rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka sebuah profesi yang dijalani
baik itu  profesi  sebagai  Dokter,  Manajer,  dan  terlebih  lagi  sebagai  Akuntan  Pendidik
(Baik itu Dosen ataupun Guru Akuntansi),  maka selayaknya  harus menanamkan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pancasila, Landasan Berpijak, Akuntan Pendidik

PENDAHULUAN
Trisnaningsih dalam Ludigdo dan

Kamayanti (2012) menegaskan bahwa di
Indonesia,  ada kasus Kimia Farma dan
Bank Lippo yang melibatkan perusahaan
akuntansi  besar  yang  dipercaya  untuk
menghasilkan  audit  yang  berkualitas
tinggi. Ada juga kasus audit PT. Telkom,
yang  juga  melibatkan  perusahaan
akuntansi  terkenal  atau  KAP  (Kantor
Akuntan  Publik)  yaitu  Eddy  Pianto  &
Partners. Karena laporan keuangan yang
diaudit  PT.  Telkom  tidak  diakui  oleh
Securities  Exchange  Commission

(SEC),  yang  diharuskan untuk kembali
diaudit  oleh  kantor  akuntan  lain.  Ada
juga  kasus  keterlibatan  10  KAP  yang
bertugas  melakukan  audit  terhadap
operasional  bank  beku  dan  kegiatan
usaha bank beku. Kasus lain juga yang
tak  kalah   menggegerkan  masyarakat
Indonesia  yakni  kasus  penggelapan
pajak  yang  dilakukan  oleh  seorang
Pegawai  Dirjen Pajak,  siapa lagi  kalau
bukan Gayus H.Tambunan.

Terpaan  skandal  keuangan  yang
melibatkan profesi akuntansi, baik yang
terjadi  di  belahan  bumi  yang  lain
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maupun di Indonesia dewasa ini seakan
menggugah  kesadaran  semua  unsur
profesi akuntansi, bahwa ada yang salah
dalam  profesi  ini.  Untuk  itu  berbagai
reaksi  muncul,  baik  yang  bersifat
mengkritik  diri  maupun  yang  bersifat
pemakluman  dengan  “mencari  partner
kesalahan”.  Terlepas  dari  itu  semua,
kalangan  pendidikan  akuntansi  sudah
selayaknya  untuk  mencermati  secara
mendalam  mengapa  kasus-kasus
tersebut  muncul  dan  bagaimana  solusi
strategisnya  agar  kejadian  serupa  tidak
terulang  kembali.  Bukankah  pangkal
kejadian skandal tersebut dan sekaligus
solusi  strategisnya  berkaitan  dengan
moralitas akuntan? Jika demikian maka
perlulah  kalangan  akuntansi  mengingat
kembali akan pentingnya elaborasi etika
pada  pendidikan  akuntansi  (Ludigdo,
2004: 134).

Menurut  Mulawarman  (2012),
Pendidikan  akuntansi  di  Indonesia
bahkan sejak sudah lama tidak memiliki
“ruh”  Pancasila  di  seluruh  filosofi,
konsep,  teori,  praktisi,  serta  outcome
profesionalitas  akuntannya.  Kalaupun
Pancasila  tetap  diajarkan  di  jurusan
Akuntansi  di  seluruh  perguruan  tinggi
Indonesia,  itupun  hanyalah  simbolisasi
dan “basa-basi” politik kurikulum saja,
sebagai  pemanis  dan bukannya  sebagai
kewajiban,  apalagi  kesadaran  ber-
Pancasila.  Hal  ini  merupakan  dampak
kebijakan  negara  melalui  Undang-
Undang  No.  20  tahun  2003  tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang tidak
memberikan  kepastian  dan  kewajiban
pentingnya  Pancasila  sebagai  “ruh”
pendidikan akuntansi.

Lebih  lanjut,  Kamayanti  me-
nyatakan  bahwa  sejatinya,  perubahan
bentuk pendidikan akuntansi merupakan
suatu proses emansipasi  melalui  dialog
tanpa  terjebak  dalam  kekakuan  buku
teks,  termasuk  pula  internalisasi
Pancasila dalam pendidikan akuntansi.

LANDASAN TEORI

Pancasila  Sebagai  Landasan  Berpijak
Akuntan Pendidik

Setiap  profesi  yang  memberikan
pelayanan  jasa  pada  masyarakat  harus
memiliki  kode  etik  yang  merupakan
seperangkat  unsur  dan  elemen  dari
prinsip-prinsip  moral  yang  mengatur
tentang  perilaku  profesional.  Etika
profesi  yang  dimaksud  di  sini  adalah
kode  etik  akuntan  Indonesia  yang
didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila
sebagai  landasan berpijak bagi  seorang
akuntan.

Profesi  akuntansi  merupakan
sebuah  profesi  yang  menyediakan  jasa
atestasi  maupun  non  atestasi  kepada
masyarakat  dengan  dibatasi  kode  etik
yang  ada. Salah  satu  profesi  akuntan
yaitu  akuntan  pendidik.  Akuntan
pendidik  merupakan  salah  satu  profesi
akuntan  yang  menjadi  ujung  tombak
lahirnya  generasi-generasi  emas
akuntansi,  generasi-genarasi yang kelak
akan  melanjutkan  tongkat  estafet
perjuangan  bangsa. Akuntan  pendidik
ini  merupakan sebuah profesi akuntansi
yang  biasa  bertugas  atau  bekerja  di
lembaga-lembaga  pendidikan,  seperti
pada  sebuh  Universitas,  atau  lembaga
pendidikan lainnya.

Akuntan  pendidik  adalah  profesi
akuntan  yang  memberikan  jasa  berupa
pelayanan pendidikan akuntansi kepada
masyarakat  melalui  lembaga-lembaga
pelayanan yang ada, yang berguna untuk
melahirkan  akuntan-akuntan  yang
terampil  dan  profesional dibidangnya.
Profesi  akuntan  pendidik  merupakan
salah  satu  profesi  akuntan  yang  sangat
dibutuhkan  bagi  kemajuan  profesi
akuntansi.

Di  tangan  para  akuntan
pendidiklah akan lahir generasi-generasi
emas  perusahaan,  generasi-generasi
emas  bangsa  yang  dengan  kehadiran
merekalah  bisa  meningkatkan  kualitas
profesi  akuntansi  dan  terlebih  Ida
mengangkat  martabat  bangsa  dan
negara.
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Mereka  yang  terlibat  langsung
dalam peningkatan  kualitas  adalah  staf
pengajar  atau  yang  lebih  kenal  di
perguruan  tinggi  dengan  nama  dosen,
karena  dosen  secara  langsung
melakukan  “transfer  of  knowledge”
kepada  mahasiswanya  sebagai  peserta
didik (Salusu, 1996: 481).

Dosen adalah guru pada lembaga
pendidikan  tinggi.  Kata  guru  dike-
mukakan  di  sini,  pertama  karena
sesungguhnya  itulah  itulah  arti  kata
dosen dan kedua dengan pengemukaan
persepsi  yang  kadang-kadang  timbul
dalam  masyarakat  bahwa  dosen  lain
(lebih terhormat) dari guru kiranya akan
Hilang (Tampubolon, 2001: 173).

Dosen  adalah  pendidik
profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas
utama  mentransformasikan,  mengem-
bangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian
kepada  masyarakat  (UU  Nomor  14,
2005: 2). Lebih lanjut PP RI Nomor 37
Tahun 2009 menegaskan bahwa Dosen
adalah  pendidik  profesional  dan
ilmuwan  dengan  tugas  utama
mentransformasikan,  mengembangkan,
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi,  dan seni melalui pendidikan,
penelitian,  dan  pengabdian  kepada
masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 tahun
2005,  menyatakan  bahwa  dalam
pembangunan  nasional  dalam  bidang
pendidikan adalah upaya mencerdaskan
kehidupan  bangsa  dan  meningkatkan
kualitas  manusia  Indonesia  yang
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
serta  menguasai  ilmu  pengetahuan,
teknologi,  dan seni  dalam mewujudkan
masyarakat  yang  maju,  adil,  makmur,
dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bahkan Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) tidak melupakan Pancasila dalam
kaitannya dengan etika akuntan. Dalam

pembukaannya  pada  tahun  1998,  IAI
menyebutkan bahwa:

”Pembangunan  Nasional
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur, yang
bersifat  material  dan  spiritual  yang
seimbang  berdasarkan  Pancasila  dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Menurut  Mulawarman  (2012)
Akuntansi harus mulai  dibangun bukan
dari  basis  “materialism  and
anthropocentric  oriented”.  Artinya,
bentuk  akuntansi  Indonesia  ke  depan
bukan  hanya  transfer knowledge,  tetapi
juga  merupakan  bentuk  transfer
value akuntansi  dan  pembentukan
profesionalitas  akuntan  yang  tidak
terbatas pada materialitas, egoistik baik
pribadi  maupun  kelompok.  Pem-
berdayaan  holistik  baik  materialitas,
egoisme diri, sosial harus dikembangkan
dan  diperluas  lebih  jauh.  Bahkan
harusnya  juga  melampaui  itu  semua,
berbasis pada Pancasila sejati dan UUD
1945.

Lebih lanjut Mulawarman (2012)
menyatakan bahwa  ketika kita merujuk
sumber  dari  segala  sumber  hukum
Indonesia,  Pancasila,  maka  kita  tidak
dapat  membacanya  sepenggal-penggal.
Ketika  kita  mendeteksi  akuntansi
sebagai  bagian  dari  ekonomi,  maka
merancang  akuntansi  bisa  saja  hanya
bersumber  pada  sila  ke  lima  Pancasia
(Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia). Menggagas akuntansi harus-
lah  bertumpu  pada  seluruh  sila
Pancasila.  Utuhan  lima  sila  Pancasila
adalah  bentuk  kesatuan  sifat  kedirian
manusia  Indonesia  (sila  kedua),
kemasyarakatan  (keempat)  dan  nilai
Ketuhanannya  (sila  pertama)  yang
terekat  dalam  persatuan  (sila  ketiga).
Sifat holistik inilah yang harus melekat
pada  internalisasi  akuntansi
Keindonesiaan.

Akuntan pendidik sebagai tenaga
profesional  berfungsi  untuk  mening-
katkan  martabat  dan  peran  dosen
sebagai agen pembelajaran, pengembang
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ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,
serta  pengabdi  kepada  masyarakat  dan
tentunya berfungsi untuk meningkatkan
sistem  dan  mutu  pendidikan  nasional
dalam  bidang  akuntansi.  Kedudukan
seorang  akuntan  pendidik  sebagai
akuntan  profesional  bertujuan  untuk
mengembangkan  potensi  mahasiswa
selaku  peserta  didik  agar  menjadi
manusia  yang  beriman  dan  bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap  bangsa,  setiap  negara,
bahkan  setiap  akuntan  pendidik  yang
ingin  berdiri  kokoh,  tegas,  demi
melaksanakan dan mewujudkan cita-cita
luhur  bangsa,  serta  mengetahui  dengan
jelas  ke  arah  mana  tujuan  yang  ingin
dicapainya,  maka  seorang  akuntan
pendidik,  harus  mempunyai  landasan,
falsafah,  fondasi,  ataupun  pandangan
hidup  yang  menguatkan  akuntan
pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan  pandangan  hidup  inilah
seorang  akuntan  pendidik  akan
memandang  persoalan-persoalan  yang
dihadapinya  dan  bisa  menentukan arah
serta  cara  bagaimana  ia  bisa
memecahkan  persoalan-persoalan
tersebut. Tanpa adanya pandangan hidup
yang menjadi landasan ia berpijak, maka
seorang  akuntan  pendidik  akan
terombang  ambing  dalam  menghadapi
berbagai  macam  persoalan,  masalah,
problematika,  yang pasti  akan dihadapi
akuntan  pendidik.  Dengan  adanya
pandangan  hidup  yang  jelas  dan  pasti,
otomatis seorang akuntan pendidik akan
memiliki  pegangan  dan  pedoman
bagaimana  ia  memecahkan  masalah-
masalah  ekonomi,  sosial,  budaya,
maupun  masalah  politik  yang  timbul
akibat  semakin  berkembangnya  zaman
dan ilmu pengetahuan.

Dalam  pergaulan  hidup,  pastilah
terkandung  nilai  dasar  mengenai
kehidupan  yang  dicita-citakan  oleh
seorang  akuntan  pendidik,  terkandung
pikiran-pikiran  yang  terdalam  dan
gagasan  tentang  suatu  bangsa.  Pada
akhirnya  pandangan  hidup  sesuatu

bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai
yang  dimiliki  suatu  bangsa  itu  sendiri,
yang  diyakini  kebenarannya  dan
menimbulkan  tekad  pada  bangsa  itu
untuk mewujudkannya.

Satu  hal  yang  pasti  yang  bisa
dijadikan  landasan  berpijak  seorang
akuntan pendidik adalah Pancasila. Latif
(2011:  41-42)  mengemukakan  bahwa
Pancasila  merupakan  sumber  jati  diri,
kepribadian,  moralitas,  dan  haluan
keselamatan  bangsa.  Sebagai  basis
moralitas  dan  haluan  kebangsaan-
kenegaraan,  Pancasila  memiliki
landasan ontologis,  epistemologis,  dan
aksiologis yang kuat dalam mana setiap
sila memiliki justifikasi historis, rasional
dan  aktual  yang  dipahami,  dihayati,
dipercayai,  dan  diamalkan  secara
konsisten  sehingga  dapat  menopang
pencapaian-pencapaian agung peradaban
bangsa.

Bagi  kita,  Pancasila  bukan
sekedar  simbolisasi  semata  namun
sekaligus  menjadi  tujuan  hidup  bangsa
Indonesia dan khususnya menjadi tujuan
akuntan  pendidik.  Pancasila  bagi
akuntan pendidik merupakan pandangan
hidup,  landasan  ia  berpijak,  dan
merupakan cita-cita moral yang meliputi
kejiwaan,  watak,  perilaku  yang  sudah
berakar  dalam  dirinya.  Pancasila
merupakan suatu pandangan hidup yang
mengajarkan  manusia  bahwa  hidup  ini
akan  mencapai  kebahagiaan  menjaga
hubungan  baik  kita  dengan  manusia
lainnya,  dengan alam,  dan terlebih lagi
dengan Tuhannya.

Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 1989 Tentang
Sistem pendidikan nasional menyatakan
bahwa  pendidikan  nasional  adalah
pendidikan  yang  berakar  pada
kebudayaan bangsa Indonesia dan yang
berdasarkan  pada  Pancasila  dan
Undang-Undang  Dasar  1945. Yang
kemudian  dalam  direvisi  ke  dalam
undang-undang  republik  indonesia
Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem
pendidikan  nasional,  yang  menyatakan
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bahwa  pendidikan  nasional  adalah
pendidikan  yang  berdasarkan Pancasila
dan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang
berakar  pada  nilai-nilai  agama,
kebudayaan  nasional  Indonesia  dan
tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan
zaman.  Walaupun  Undang-undang
tersebut telah direvisi, namun esensi dan
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
itu  tidak  berubah,  yakni  berdasarkan
pada  Pancasila  dan  Undang-Undang
Dasar Tahun 1945.

Asshiddiqie (Lihat  Mulawarman:
2012)  mengusulkan  lebih  detil,  yaitu
bahwa:  Pancasila  juga  harus
tercerminkan  dalam  kebijakan  materi
(kurikulum dan satuan ajar) pendidikan,
dan  dalam  proses  kegiatan  belajar
mengajar.  Pendidikan  Pancasila  dan
UUD  1945  juga  harus  dilihat  dan
bahkan terutama sebagai proses kegiatan
belajar  mengajar  melalui  mana  nilai-
nilai  dan  prinsip-prinsip  Pancasila  dan
UUD 1945 dipraktikkan dalam kegiatan
nyata.  Meski  mata  kuliah  atau  mata
pelajarannya  tidak  ada,  lanjut  beliau,
tetapi  kegiatan  belajar  mengajar
dilakukan  dalam  rangka  praktik
penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dan
prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam
UUD 1945, maka pendidikan demikian
tentu  dapat  lebih  diandalkan  untuk
mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila  dan
UUD  1945  daripada  kegiatan
pendidikan  yang  mengandalkan
kurikulum secara kuantitatif.

Dengan  demikian,  beliau  me-
nyimpulkan  bahwa  nilai-nilai
pendidikan  Pancasila  dan  UUD  1945
haruslah  tercermin  dalam  kurikulum
pendidikan dan materi  satuan ajar  atau
materi  satuan  acara  perkuliahan,
kebijakan  kegiatan  belajar  mengajar
yang  mempraktikkan  dan  menerapkan
nilai-nilai  luhur  Pancasila  dan  UUD
1945.  Di  samping  itu,  nilai-nilai
Pancasila  dan  UUD  1945  harus  pula
dicontohkan dalam teladan perilaku para
guru,  pengurus  sekolah,  dosen,

pimpinan  perguruan  tinggi,  dan  semua
pihak  yang  mempunyai  kedudukan
menentukan  atau  lebih  menentukan,
sehingga  orang  lain  dapat  belajar
mengenai  bagaimana  nilai-nilai  luhur
Pancasila  dan  UUD  1945  diterapkan
dalam  perilaku  nyata  dalam  kegiatan
praktik.

Menurut  Faqih  (Lihat  Ludigdo,
2004: 142), Pendidikan dapat dipahami
dari  berbagai  sudut  pandang.  Di
antaranya  adalah  bahwa  pendidikan
merupakan  wahana  untuk  menciptakan
keadilan  sosial,  wahana  untuk  me-
manusiakan  manusia,  serta  wahana
untuk  pembebasan  manusia.  Sudut
pandang  ini  merupakan  cerminan
fundamental  dari  kehakikian  makna
pendidikan  itu  sendiri.  Proses
pendidikan  bagaimanapun  berpangkal
dan  bermuara  pada  upaya
mempertahankan  dan  mempertegas
eksistensi  manusia.  Sehingga  tidak
mengherankan jika dalam Agama Islam
pendidikan  menempati  posisi  yang
sangat  strategis,  di  mana  ini  dapat
diinterpresikan  antara  lain  dari  makna
turunnya  ayat  pertama Al Qur’an yang
berbunyi  “Bacalah  dengan  nama
Tuhanmu  yang  menjadikan  segala
makhluk”  dan  Sabda  Rasulullah  SAW
“Tuntutlah  ilmu  sampai  ke  negeri
China”.

HASIL
Berangkat dari pengertian di atas

maka  seharusnyalah  pendidikan
dikonstruksi  untuk  memuliakan
kehidupan manusia dan diabdikan untuk
kepentingan  kemanusiaan  itu  sendiri.
Esensi  dari  kemuliaan  hidup  manusia
adalah  jika  dirinya  dapat  berbuat  bagi
diri  dan  sesamanya,  sekaligus  berbuat
untuk  mencapai  keridhoan  Yang  Maha
Kuasa.  Bukankah  hal  demikian  yang
dapat dipetik dari substansi menjalankan
5 Rukun Islam.

Pancasila  sebagai  landasan
berpijak  akuntan  pendidik  memiliki
nilai-nilai sebagai berikut:
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Nilai  Pertama:  Ketuhanan  Yang  Maha
Esa

Menurut Ludigdo (2012: 17-180),
menyatakan  dalam  cara  pandang
Pancasila,  nilai-nilai  ketuhanan
merupakan  sumber  etika  dan
spiritualitas  (yang  bersifat  vertikal-
transendental)  bagi  Bangsa  Indonesia.
Ini  adalah  suatu  kenyataan  sejarah
dimana Tuhan telah “hadir” dalam ruang
publik  Nusantara,  meski  usaha-usaha
untuk mencerabutnya  pernah dilakukan
oleh  kolonialis  Belanda.  Ini  me-
nunjukkan  bahwa  sejarah  panjang
perjuangan  mencapai  dan  mem-
pertahankan  kemerdekaan  Indonesia,
banyak  dilandasi  oleh  semangat
keberagamaan ini. Etos perjuangan para
pendahulu  bangsa  yang  sangat  kuat
dilandasi  oleh  semangat  ketuhanan,
antara  lain  dapat  diperhatikan  dalam
pernyataan  Pembukaan  UUD  1945
alinea  ketiga  yang  berbunyi,  “Atas
berkat  rahmat  Allah Yang Maha Kuasa
…”,  dan   pekik  gemuruh  “Allahu
Akbar”  yang  disuarakan  oleh  Bung
Tomo saat  menggelorakan  semangat
juang rakyat  pada perang kemerdekaan
10 Nopember  1945 di Surabaya.  Nilai-
nilai ketuhanan merupakan sesuatu yang
fundamental dan alamiah terdapat dalam
kehidupan  individu  akuntan  Indonesia
untuk  menjalankan  tugas  profesi  dan
menuntaskan  visi  hidupnya.  Di  alam
Indonesia,  Tuhan dianggap mempunyai
peran  penting  untuk  mempromosikan
sikap dan perilaku etis  akuntan.  Untuk
itu akuntan harus selalu didorong untuk
menjaga  komitmen  dirinya  kepada
Tuhan  dan  kemudian  menghasilkan
sikap  dan  perilaku  menghindari
perbuatan  yang  dilarang  oleh  Tuhan,
serta  sekaligus  menyebarkan  rahmat
kepada  semesta.  Seharusnyalah  dengan
disemangati  oleh  nilai-nilai  ketuhanan
seperti  ini,  akuntan  Indonesia  akan
merealisasikan  berbagai  prinsip  dan
aturan etika lainnya.

Dalam nilai  pertama ini,  seorang
yang  berprofesi  akuntan  pendidik,

benar-benar  sadar  bahwa  apa  yang
diperbuatnya  itu  senantiasa  di  awasi
oleh Allah. Ia menyadari bahwa ke mana
saja ia pergi, bagaimana ia mengajarkan
ilmu  pengetahuan  kepada
mahasiswanya,  bagaimana ia bertindak,
dan  berperilaku  itu  senantiasa  diawasi
oleh Allah SWT.

Sebagaimana  dalam  firman-Nya
QS.  Qaf  ayat  16  yang  berbunyi:
“Sesungguhnya  telah  Kami  Ciptakan
Manusia dan Kami Mengetahui  segala
yang dibisikkan oleh jiwanya (hatinya).
Dan  Kami  lebih  dekat  kepadanya
daripada urat lehernya sendiri.”

Selanjutnya dalam QS. An-Nisaa;
ayat  1Allah  SWT  Berfirman:
”...Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasimu.”

Dan  QS.  Al-Ahzab  ayat  52:
“...Dan Allah Maha Mengawasi segala
sesuatu”.

Dari beberapa ayat  di atas, maka
sebagai akuntan pendidikpun senantiasa
melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan
tanggungjawabnya  sebagai  seorang
pendidik  secara  profesional.  Tanpa ada
paksaan  dari  siapapun.  Karena  ia
meyakini  bahwa  setiap  aktivitas  yang
dilakukannya  itu,  senantiasa  di  awasi
Allah,  semata-mata  untuk  memperoleh
Ridha  Allah,  dan  semata-mata  hanya
untuk beribadah kepada Allah.

Nilai  Kedua:  Kemanusiaan  Yang  Adil
dan Beradab

Menurut  Latif  (Lihat  Ludigdo,
2012:20), dalam cara pandang Pancasila,
nilai-nilai  kemanusian  yang  bersumber
dari  hukum  Tuhan,  hukum  alam  dan
sifat-sifat sosial  manusia (yang bersifat
horizontal)  dianggap  penting  sebagai
pondasi  kehidupan  Bangsa  Indonesia
untuk  membangun  relasi  antar  sesama
dan  antar  bangsa.  Nilai-nilai
kemanusiaan  ini  bukanlah  dalam
pengertian  sekedar  mengikuti  paham
pengutamaan  hak-hak  individual
(individualisme),  namun  harus
disandarkan  pada  paham kekeluargaan.
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Menarik  kembali  mencerna  pandangan
para founding fathers yang disampaikan
melalui  pidato  di  sidang  BPUPKI
tanggal  10-15  Juli  1945.  Soekarno
menyatakan  dengan  tegas,  “Jikalau
betul-betul hendak mendasarkan negara
pada paham kekeluargaan, paham tolong
menolong,  paham  gotong  royong  dan
keadilan  sosial,  enyahkanlah  tiap-tiap
pikiran,  tiap-tiap paham individualisme
dan  liberalisme  dari  padanya.”
Sementara itu Soepomo menyampaikan
pandangannya,  “Jadi  jangan  me-
nyandarkan  negara  kita  pada  aliran
perseorangan,  akan  tetapi  pada
kekeluargaan.  Oleh  karena  menurut
pikiran saya  aliran kekeluargaan sesuai
dengan  sifat  ketimuran.”  Pandangan-
pandangan yang demikian menunjukkan
betapa  keterbukaan  pendiri  bangsa
terhadap asupan dari pelbagai konstitusi
negara lain, tidak menyurutkan tekadnya
untuk menyusun  konstitusi  yang  cocok
dengan  tata-nilai  masyarakat  Indonesia
sendiri.

Keadilan memiliki konsekuensi
mengenai pemangku  kepentingan
tertentu  tanpa meniadakan kepentingan
lainnya.  Hal  ini,  pada  kenyataannya,
merupakan  konsekuensi logis  dari
penerapan prinsip  pertama.  Namun,
bagian yang  lebih  penting  dari prinsip
ini kedua  adalah peradaban  (Ludigdo,
2012).

Akuntan yang memaknai akan hal
ini menyadari bahwa ketika ia berprofesi
sebagai  akuntan  pendidik,  maka  ia
menjalankan profesinya  tersebut  secara
manusiawi.  Ada pendekatan humanistis
yang  digunakannya  dalam  proses
pengajaran,  ada  nilai-nilai  me-
manusiakan  manusia  yang  lainnya,
menghargai pendapat bahkan menerima
Sea  macam kritikan  yang  disampaikan
mahasiswanya.

Dalam proses pemberian nilaipun,
akuntan pendidik bersifat objektif, tidak
mudah  tergoda  dengan  hal-hal  yang
bersifat  material.  Akuntan  pendidik
senantiasa  berlaku  adil  pada  setiap

mahasiswanya.  Tidak  ada  ke-
cenderungan  dan  perbedaan  antara
mahasiswa satu dengan mahasiswa yang
lainya,  ia  senantiasa  meyakini  bahwa
setiap orang berhak untuk mendapatkan
pengajaran dan pembelajaran yang layak
sebagaimana  bunyi  Pasal  28  ayat  (1)
yang menyatakan bahwa:

“Setiap  orang  berhak  me-
ngembangkan  diri  melalui
pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,
berhak  mendapatkan  pendidikan,
dan  memperoleh  ilmu  penge-
tahuan  dan  teknologi,  seni  dan
budaya  demi  meningkatkan
kualitas  hidupnya  dan  demi
kesejahteraan umat manusia.”
Pasal 31 ayat (1) menyatakan:
“Setiap  warga  negara  berhak
mendapat pendidikan”
Ludigdo  (2012:  21)  Dalam

kerangka  globalisasi   akuntan   harus
berperan membangun peradaban dengan
menjunjung  tinggi  keadilan.
Keterlibatan  akuntan  dalam   berbagai
institusi   global,  tidak  sepantasnya
meninggalkan   keluhuran  nilai-nilai
Indonesia. Bagaimanapun internasional-
isasi  profesi  merupakan  keniscayaan
yang  tidak  mungkin  dihindari  oleh
akuntan Indonesia, namun semangatnya
harus untuk merealisasikan keadilan dan
kesejahteraan bersama (khususnya  bagi
bangsa  Indonesia).   Oleh  karenanya
akuntan  harus  mengembangkan  sikap
kritis  terhadap pelbagai  aturan maupun
standar yang berorientasi pada dominasi
kapitalisme,  liberalisme  dan
individualisme.  Dengan alasan ini  pula
akuntan  Indonesia  tidak  serta  merta
menerimanya   sebagai  aturan  atau
standar  profesi  akuntan  Indonesia,
meskipun   dengan   dalih  sebagai
keharusan  internasional  dan  bersifat
universal.

Dengan  diiringi  kesadaran  akan
kedudukannya  sebagai  akuntan
pendidik,  maka  akuntan  pendidikpun
melaksanakan  tugasnya  secara
manusiawi,  berkemanusiaan,  dan
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beradab sesuai aturan dan standar yang
telah ditentukan.

Akuntan  pendidik  dalam
kacamata  ini,  mengakui  dan
memperlakukan  mahasiswa  sesuai
dengan  harkat  dan  martababatnya
sebagai  makhluk  Allah  SWT.  Akutan
pendidik  mengakui  persamaan  derajat,
persamaan  hak,  dan  kewajiban  setiap
mahasiswa  tanpa  membeda-bedakan
agama,  suku,  ras,  jenis  kelamin,  status
sosial, dan lain sebagainya.

Akuntan  pendidik  juga
selayaknya  menebarkan  dan  me-
ngembangkan cintanya sebagai orangtua
di  kampus,  mengembangkan  sikap
tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-
nilai  kemanusiaan,  berani  membela
kebenaran  dan  keadilan  serta
mengembangkan  sikap  saling
menghormati  dan  bersinergi  demi
mencapai  sistem  pendidikan  nasional
yang berkualitas.

 
Nilai Ketiga: Persatuan Indonesia

Dalam  cara  pandang  Pancasila,
harus dipahami bahwa aktualisasi nilai-
nilai  kemanusian  harus  berakar  kuat
pada visi  kebangsaan yang  kokoh oleh
karena pluralitas  masyarakat  Indonesia.
Visi kebangsaan yang kokoh ini berupa
komitmen  untuk  membangun  ke-
bersamaan menuju tercapainya  cita-cita
bersama.  Membangun  kebersamaan  ini
dilakukan  dalam  wadah  Persatuan
Indonesia,  yang  tidak  mengharuskan
tercerabutnya  akar  tradisi  dan
kesejarahan  masing-masing  komunitas
suku,  ras  dan  agama  (Ludigdo,  2012:
24)

Dalam  Pancasila  pula  terdapat
kesatuan yang nyata antara kepentingan
obyektifitas  dan  subyektivitas,
materialitas  diri,  sosial  dan masyarakat
sekaligus batiniah-spiritualitas diri sosial
dan  masyarakat  yang  ber-Ketuhanan.
Inilah makna Pancasila, artinya ini pula
makna  akuntansi  Pancasila,  akuntansi
holistik.  Akuntansi  holistik  haruslah
mendekatkan  orientasi  kesatuan  antara

yang obyektif dan subyektif, antara yang
nyata  dan  tidak  nyata,  antara  yang
kuantitatif  dan kualitatif  (Mulawarman:
2012).

Ludigdo  (2012:  25)  menyatakan
bahwa  Akuntan  Indonesia  harus
meletakkan  peran  strategisnya  dalam
upaya  memperkokoh  persatuan
Indonesia, karena  sistem ekonomi dan
berbagai praktik bisnis dominan saat ini
berpotensi  meruntuhkan  bangunan
persatuan  dan  kebangsaan  ini.  Dalam
situasi demikian loyalitas akuntan pada
bangsanya  akan  mengalahkan  birahi
materi  yang  ditawarkan  oleh  kaum
kolonialis  bisnis dan liberalis  ekonomi.
Dalam kerangka ini pula akuntan dapat
berperan  dalam  penghentian  atau
setidaknya  mengurangi  intensitas
perusakan  lingkungan  yang  dilakukan
oleh korporasi  dengan mempromosikan
model  pelaporan  keuangan  yang
memiliki perhatian terhadap lingkungan
dan   sosial.  Sedangkan   bagi  akuntan
internal,  mereka  harus  menghindari
kebijakan  akuntansi   yang   tidak
memiliki   perhatian  terhadap
keberadaan lingkungan dan masyarakat,
serta kewajiban perusahaan lainnya yang
diperuntukkan  bagi  kemaslahatan
masyarakat.

Nilai  Keempat:  Kerakyatan  Yang
Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaran Perwakilan

Rodrigues  dan  Craig  (Lihat
Ludigdo, 2012:  27) menyatakan bahwa
dalam  cara  pandang  Pancasila,  prinsip
musyawarah  mufakat  tidak  meng-
hendaki situasi di mana suatu keputusan
didikte  oleh  kalangan  mayoritas  atau
kekuatan  elit  politik  dan  pengusaha,
serta  sebaliknya  oleh  minoritas  kuat.
Apalagi  ini  didikte  oleh  kekuatan  dari
luar negeri atau kekuatan industri pasar
modal  global  yang  dikuasai  oleh
korporat multinasional yang secara halus
bersifat  mendominasi  atau  meng-
hegemoni.
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Akuntansi  kerakyatan  bagi
Mulawarman (2012)  haruslah utuh dan
kokoh  bersandar  pada  kepentingan
jangka panjang, Jalan Tuhan. Akuntansi
Kerakyatan  Indonesia  dalam  koridor
Core  Datum Kerakyatan  Religiusitas
Asali.  Konsep  Ketuhanan  Akuntansi
merupakan ujung dari Rukun Paritas dan
Rukun  Kewargaan,  yang  disebut
Nataatmadja  (1994,  24-31)  sebagai
Rukun  Ketiga,  yaitu  Rukun  Iman.  Inti
Rukun  Iman  adalah  iman  terhadap
Keesaan Ilahi dengan segala bimbingan
dan  petunjukNya.  Berdasarkan  Rukun
Keimanan  dan  kepatuhan  kepada  Sang
Pencipta  itulah  orientasi  manusia
melihat  segala  sesuatu  tidak  harus
berdasarkan  pada  obyektivitas,  tetapi
juga  bersanding  dengan  nilai
subyektivitas. Obyektivitas berhubungan
dengan  materialitas  segala  sesuatu,
sedangkan  subyektivitas  berhubungan
nilai  batiniah  sekaligus  transendensi
spiritual.

Dalam nilai  ini  pada  hakikatnya
adalah  seorang akuntan pendidik  harus
memiliki sikap kepemimpinan etis yang
didasarkan  pada  nilai-nilai  spiritualitas
serta  kepemimpinan  transformasional.
Menurut Bass (1999 :11) kepemimpinan
transformasional  mengartikulasikan visi
masa depan yang realistik, menstimulasi
pengikut/bawahan,  dan  menaruh
perhatian  pada  perbedaan  individual
yang  dimiliki  bawahan.Pemimpin
transformasional  harus  mempengaruhi
bawahan  melakukan  tugas-tugas
melebihi  kepentingan  dirinya  sendiri
demi  kepentingan organisasi yang lebih
besar. Kepemimpinan  transformasional
dapat  memberikan  dampak  atau
pengaruh  kepada  para  bawahannya,
sehingga  terbentuk  rasa  percaya,  rasa
kagum dan rasa hormat.

Kepemimpinan  transformasional
dirasakan  semakin  penting  untuk
diterapkan  di  universitas,  mengingat
perubahan  lingkungan  eksternal  yang
sifatnya mendasar dan mudah menyebar,
terutama  desakan  globalisasi  dan

desentralisasi  pendidikan  agar
universitas  mampu  menciptakan satuan
pendidikan  yang  efektif  dan  memiliki
keunggulan.  Kepemimpinan  trans-
formasional  berkecenderungan  untuk
menghargai  ide-ide,  cara-cara,  dan
praktek-praktek  baru  dalam  proses
pembelajaran.  Apalagi  dengan
banyaknya  profesi  akuntansi  yang
nantinya  akan dijalani  oleh  Mahasiswa
lulusan akuntansi.

Menurut  Bass  (1999  :11)
kepemimpinan  transformasional
memiliki empat dimensi:

1) Motivasi  inspirasional  yakni
pemimpin  harus  mampu
mengarahkan  dan  menginspirasi
bawahan  dengan  memberikan
perasaan  bermakna  dan
menantang.  Pemimpin  harus
menumbuh  kembangkan  tim
spirit, menunjukkan semangat dan
optimisme  serta  komitmennya
terhadap visi organisasi.

2) Stimulasi  Intelektual   yakni
pemimpin  harus  dapat
menstimulasi  bawahan  untuk
menjadi  lebih   kreatif  dan
inovatif.  Pemimpin  harus  dapat
mendorong  bawahan  untuk
mempertanyakan  asumsi  yang
sudah  ada,  mengekplorasi  ide,
pendekatan  dan  metoda  baru.
Pemimipin  secara  aktif  mencari
ide-ide  dan  pemecahan  masalah
yang  kreatif.  Ide-ide  bawahan
tidak ditentang karena perbedaan
pandangan,  bahkan   pemimpin
memiliki  toleransi  yang  tinggi
terhadap  kesalahan  yang  dibuat
karena  keingintahuan  dari
bawahan.

3) Pengaruh  idealisasi  yakni
pemimipin  menekankan  pada
bawahan  untuk  berusaha  keras
agar  menjadi  lebih  baik  dan
mereflesikan  apa  yang  sudah
diperbuat. Secara tipikal bawahan
merasa  hormat,  dan  ercaya
terhadap  pemimpinnya.  Mereka
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mengidentifikasi  pemimpinnya
sebagai orang yang memiliki visi
dan  nilai, memegang teguh nilai
dan  mengaktualisasi  pada  setiap
tindakannya,  sehingga  pemimpin
menjadi model peran,  dikagumi,
dihormati  dan  dipercaya
bawahannya.

4) Perhatian  individual   yakni
pemimpin  mengetahui  kebutuhan
secara indidividual dan bertindak
sebagai  pelatih,  mentor,  guru,
fasilitator,  dan  memonitor
bawahan  untuk  menentukan
bahkan mendorong, mengarahkan
dan  menerima  kemajuan  atau
perkembangan.
Kepemimpinan  etis  akuntan

pendidik  diharapkan  adalah
kepemimpinan  yang  penuh  dengan
kebijaksanaan  dan  permusyawaratan.
Bijaksana  artinya  akuntan  pendidik
senantiasa  menempatkan  dirinya  pada
nilai-nilai  kearifan.  Sedangkan
permusyawaratan  di  sini  adalah  untuk
menghindari  adanya  kesalahan  yang
dibuat  oleh  akuntan  pendidik,  maupun
mahasiswa  didikannya,  maka  terlebih
dahulu membuat putusan bersama secara
bulat  yang  kemudian  diiringi  dengan
kesadaran  untuk  senantiasa  menjaga
sikap dan tindakan. Serta melaksanakan
keputusan  yang  telah  dibuat  dengan
penuh kejujuran secara bersama-sama. 

Nilai  Kelima:  Keadilan  Sosial  Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia

Visi  keadilan  sosial  diwujudkan
dalam  penyeimbangan  antara
pemenuhan  kebutuhan  jasmani  dan
rohani, serta keseimbangan antara peran
manusia  sebagai  makhluk  individu
(yang  terlembaga  dalam  pasar)   dan
peran manusia sebagai makhluk  sosial
(yang terlembaga dalam negara).  Dalam
cara  pandang  Pancasila,  perwujudan
keadilan sosial ini sekaligus merupakan
aktualisasi  nilai-nilai  ketuhanan   dan
nilai-nilai kemanusiaan,  serta  cita-cita

kebangsaan   yang  menjunjung  tinggi
kedaulatan rakyat (Ludigdo, 2012: 30).

Lebih lanjut, Pusat Studi Ekonomi
Kerakyatan  FE  Universitas  Brawijaya
menyampaikan  satu  pandangan tentang
keadilan dalam kerangka Pancasila (lihat
Ludigdo, 2012: 31-32)  yang terdiri dari:

1) Keadilan  dalam  hubungan
ekonomi  antar  manusia  secara
orang  seorang  dengan  senantiasa
memberikan  kepada  sesamanya
apa  yang  semestinya  diterima
sebagai  haknya.  Inilah  yang
melahirkan  keadilan  tukar
menukar.

2) Keadilan  dalam  hubungan
ekonomi  antara  manusia  dengan
masyarakatnya, dengan senantiasa
memberi  dan  melaksanakan
segala  sesuatu  yang  memajukan
kemakmuran  dan  kesejahteraan
bersama.  Inilah  yang  melahirkan
keadilan sosial.

3) Keadilan  dalam  hubungan
ekonomi  antara  masyarakat
dengan  warganya,  dengan
senantiasa  membagi  segala
kenikmatan  dan  beban  secara
merata  sesuai  dengan  sifat  dan
kapasitasnya  masing-masing.
Inilah yang melahirkan “keadilan
distributif”.
Menurut  Kamayanti  (2013)

Dalam pendidikan dialogis, agar terjadi
suatu  emansipasi  maka  seorang  dosen
harus  melakukan  intervensi  terhadap
cara  berpikir  mahasiswa.   Salah  satu
bentuk pendekatan yang memungkinkan
hal  ini  terjadi  adalah  tradisi
intervensionisme.    Intervensi  yang
dilakukan  oleh  dosen  khususnya  saat
mengarahkan mahasiswa untuk berpikir
secara rasional, namun tetap kritis, serta
menggunakan   rasa/intuisi  dan
spiritualitas  mereka  tidak  bisa
dijabarkan dengan cara yang lebih baik
dari pengungkapan dialogis.

Dalam  menjalankan  tugas
profesionalnya, yang dilandasi oleh rasa
kasih   sayang,  akuntan  tidak   layak
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bertindak eksploitatif terhadap institusi,
partner  kerja  dan  masyarakatnya
meskipun baginya memungkinkan untuk
melakukannya karena memiliki keahlian
dan ketrampilan  khusus. “Kepantasan”
menjadi pertimbangan subyektif akuntan
untuk memperlakukan pihak lain secara
adil  dan  kemudian  mencapai
kesejahteraan   yang  diharapkan
bersama.   Ini  mendorong  dimilikinya
sifat  akuntan   yang   memberdayakan
pihak  yang  bekerjasama  dengannya,
bukan   sebagaimana  dalam  karakter
kapitalistik yang harus mengalahkan dan
melemahkan (Ludigdo, 2012: 33).

Dalam cara pandang ini menurut
Ludigdo (2012: 33) akuntan harus turut
mempromosikan  suatu  sistem ekonomi
dan  praktik  bisnis  yang  berazaskan
kekeluargaan,  bukan  yang  berazaskan
individualisme.  Mengikuti  alur
pemikiran  demikian  maka  konsep  dan
standar  akuntansi  yang  dikembangkan
oleh  akuntan  Indonesia  harus
mencerminkan  semangat  kekeluargaan
ini. Sekaligus semangat ini dapat dibawa
sebagai referensi etis akuntan Indonesia.

Nilai  kelima  dalam  artikel  ini
dimaksudkan  bahwa  adanya  rasa
keadilan,  adanya  rasa  persamaan  dan
saling  menghargai  karya  orang  lain,
bertindak sesuai hak dan kewajibannya,
melindungi  yang  lemah,  sehingga
terciptalah  kemakmuran  bagi  akuntan
pendidik maupun mahasiswanya.

Menurut Kamayanti (23-24), pada
akhirnya  kita  perlu  menyadari  bahwa
pendidikan  merupakan  indoktrinasi
(Peterson,  2007),  oleh  karena  itu  jika
dosen-dosen  menerapkan  pendidikan
dialogis  berkesadaran  selama  terus-
menerus, apa yang dapat dilakukan oleh
mahasiswa  calon  akuntan  penerus
bangsa  bisa  menjadi  sangat  tidak
terbatas.  Pendidikan  akuntansi  akan
mampu  menghasilkan  akuntan  yang
memiliki  kesadaran  ketuhanan,
kemanusiaan,  keIndonesiaan,  ke-
bersamaan dan keadilan  sosial.

Selain  itu  penting  juga  untuk
dipahami  bahwa  kemampuan  seorang
profesional  untuk  dapat  mengerti  dan
peka  terhadap  persoalan  etika  juga
sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  di
mana  dia  berada.  Dalam  konteks  ini
dunia pendidikan mempunyai  pengaruh
yang  besar  bagi  tumbuhnya  kesadaran
etis  seseorang.  Sehingga  begitu  tepat
ketika  Dr.  Muhammad  Nuh  diangkat
sebagai  Rektor  ITS,  salah  satu
komitmennya  adalah  membekali
mahasiswanya  tidak hanya  kemampuan
dalam penguasaan teknologi tetapi juga
kepekaan moral dan etikanya. Demikian
halnya dengan Prof. Mas’ud Machfoedz,
dalam sambutan  ketika terpilih  sebagai
Ketua  IAI-KAPd,  yang  menyatakan
bahwa  tantangan  pendidikan  akuntansi
dan  yang  menjadi  komitmen
kepengurusannya adalah pengembangan
moral dan etika dalam pendidikan untuk
menghasilkan  akuntan  yang  lebih
beretika (Ludigdo, 2004: 136).

Menurut  Ludigdo  (2012:  43-46)
Ada  sejumlah  tantangan  untuk
merealisasikan  berkembangnya  etika
akuntan berparadigma Pancasila. Hal ini
harus menjadi perhatian profesi akuntan,
khususnya para penggiat profesi akuntan
di Indonesia.  Tentunya dalam kerangka
ini yang sangat strategis berperan adalah
kalangan  akuntan  pendidik/akademisi.
Ini  terutama  terkait  dengan   peran
pendidikan  akuntansi  dalam  meng-
elaborasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam
ranah  akademik  dan
mengembangkannya lebih lanjut melalui
riset-riset   akademik   untuk  kemudian
disebarkan pada ranah praktik akuntansi.

1) Profesi  akuntan  harus  menyadari
bahwa  pendidikan  akuntansi
seharusnya   dikembangkan
sebagai  bagian  dari  proses
pendidikan  nasional  yang  mem-
promosikan  penguatan  karakter
bangsa,  sebagaimana  disebutkan
dalam  Undang-undang  No.  20
tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  (Pasal  1).
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Pendidikan  nasional  adalah
pendidikan  yang  berdasarkan
Pancasila  dan  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945  yang  berakar  pada
nilai-nilai  agama,  kebudayaan
nasional  Indonesia  dan  tanggap
terhadap  tuntutan  perubahan
zaman.   Berlandaskan  ini   di-
harapkan  peserta  didik  secara
aktif  mengembangkan  potensi
dirinya  untuk  memiliki  kekuatan
spiritual  keagamaan,  pengen-
dalian  diri,  kepribadian,
kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta
keterampilan  yang  diperlukan
dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan
negara.

2) Pendidikan  akuntansi  seharusnya
memberi  ruang  yang  memadai
untuk  menempatkan  Pancasila
sebagai  filosofi  dasar  pengem-
bangan pendidikan akuntansi dan
sekaligus  sebagai  dasar  dalam
pengembangan  karakter  akuntan
Indonesia.  Untuk  ini  berbagai
kajian akademik, khususnya yang
menyangkut  materi  pembelajaran
mata kuliah yang harus bermuatan
nilai-nilai dan norma berperilaku,
perlu secara intensif dilakukan.

3) Akuntan   pendidik/akademisi
seharusnya  mengembangkan
sikap  kritis  dalam  mengadopsi
pemikiran  bisnis  dan  akuntansi,
khususnya  yang  tertuang  dalam
berbagai  literatur  bisnis  dan
akuntansi.   Ilmu  pengetahuan
yang  tertulis  dalam  berbagai
literatur  dibangun  dan
dikembangkan dari latar belakang
ideologi  dan  budaya  yang
berbeda.   Menyadari  hal  ini
akuntan pendidik bertugas bukan
hanya  mentransfernya  kepada
mahasiswa,  namun  selalu
memberikan  catatan  khusus
atasnya  sekiranya  hal  itu  tidak
selaras  dengan  kepribadian
bangsa.  Mempelajarinya  untuk

merekonstruksi,  mereproduksi
dan  bahkan  menghasilkan   ilmu
pengetahuan di bidang bisnis dan
akuntansi  haruslah  menjadi
bagian  dari  strategi  pengem-
bangan pendidikan akuntansi. Hal
demikian  selaras  dengan  uneg-
uneg  Prof.   Soewarjono
(Akademisi Akuntansi   FEB
UGM)  yang disampaikan dalam
suatu  dialog  informal  dengan
penulis,  bahwa  seharusnyalah
akademisi  akuntansi  berbuat
untuk mengembangkan akuntansi
yang  akan  dipraktikkan  melalui
media akademiknya, bukan hanya
mengikuti  pola  yang  dilakukan
oleh  para  praktisi  akuntansi.
Menurutnya,  produk  akuntansi
seharusnya  lahir  dari  akademisi
akuntansi.   Jika  ini  dilakukan
maka   akhirnya  akademisi
akuntansi   akan   menjadi  “Sang
Pencerah”  bagi  calon-calon
akuntan,  serta  menjadi  “Sang
Penemu”  akuntansi  yang  lebih
berkarakter Indonesia.

4) Bersama-sama dengan komponen
bangsa yang lain, profesi akuntan
harus aktif melakukan revitalisasi
keberadaan  Pancasila  sebagai
falsafah  hidup  bangsa  Indonesia.
Sebagai  falsafah,  ia  merupakan
suatu  cara  pandang  dalam
menjalani  hidup  di  berbagai
sektor  kehidupan,  termasuk
kehidupan  profesional.  Upaya
peminggiran Pancasila yang masif
terjadi  harus  dihadapi   dengan
cara-cara  yang  bijak  dan
konstruktif,  namun  tegas  dan
cerdas.

5) Profesi akuntan harus meyakinkan
diri  bahwa  situasi  ekonomi  dan
politik  yang  terjadi  saat  ini
bukanlah  cerminan  dari  karakter
dan  budaya  bangsa  yang
berkembang  berdasarkan
Pancasila.  Ini  adalah  akibat  dari
ketidakkukuhan semua komponen
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bangsa  untuk  mengembangkan
pemikiran  dan  cara  hidup
berdasar  Pancasila.  Yang  terjadi
saat  ini  sesungguhnya  adalah
penging-karan terhadap nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila.
Berdasar  keyakinan  ini  akuntan
tidak  boleh  terbawa  arus
pendiskreditan  Pancasila  dengan
membenturkannya  pada  realitas
masyarakat Indonesia saat ini.

6) Organisasi  profesi  akuntan
Indonesia  (IAI,  IAPI  dan  lain-
lain)  seharusnya  berani
melakukan rekonstruksi kode etik
profesi  yang   dimuati  dengan
nilai-nilai   Pancasila.  Pemaknaan
etika  akuntan  dengan  nilai-nilai
Pancasila justru secara substansif
akan  memperkuat  isi  kode  etik
sebagai  kerangka  nilai  profesi
akuntan  yang  luhur   dan  men-
dukung pencapaian  maksud dan
tujuan IAI yang termaktub dalam
Anggaran  Dasarnya.  Upaya  ini
tentunya  juga  dilakukan  dengan
tidak  mengabaikan  aspek-aspek
penting  dalam  kode  etik  IFAC,
selama  pemaknaan  di  dalamnya
tidak  bertentangan  dengan  nilai-
nilai Pancasila.

7) Dalam  kerangka   infusi   spirit
ketuhanan  dan  kesetiaan  kepada
Pancasila,  profesi  akuntan  perlu
mempertimbangkan  untuk meng-
haruskan  adanya  sumpah  profesi
kepada  para  akuntan.  Sumpah
profesi  selama  ini  belum
dilakukan  oleh  profesi  akuntan.
Meskipun  selama  ini  dikesankan
hanya  bersifat  formalitas,
sejatinya  sumpah  merupakan
komitmen  pribadi  seseorang
untuk  menjalankan  sesuatu
berdasarkan  keyakinan  agama
dan komitmen pribadi pengangkat
sumpah  kepada Tuhannya.  Spirit
ketuhanan ini akan terwujud pada
sikap  ihsan  dalam  menjalani
aktifitas  profesionalnya.  Ihsan

adalah  suatu  kesadaran  yang
meyakini  bahwa  Tuhan  selalu
mengetahui  apa  yang  dilaku-
kannya.  Dengan  sumpah  ini
diharapkan  akuntan  selalu
berihsan10, yaitu menjaga dirinya
dari  sikap  dan  perilaku  yang
dilarang  oleh  Tuhan  dan
karenanya  moralitasnya  selalu
terjaga.   Ini  layak  dilakukan
profesi akuntan, khususnya ketika
mereka  baru  lulus  pendidikan
profesi.   Bagaimanapun  sumpah
telah  menjadi prosesi yang wajib
dilakukan  oleh  profesi  lain,
misalnya  profesi  dokter  dan
profesi notaris.      

PENUTUP
Profesi akuntansi pendidik sangat

di  butuhkan  bagi  kemajuan  profesi
akuntansi  itu  sendiri,  karena  di  tagan
mereka  para  calon-calon  akuntan
dididik. Akuntan  pendidik  harus  dapat
melakukan  transfer  knowladge kepada
mahasiswanya,  memiliki  tingkat  yang
tinggi dan menguasi pengetahuan bisnis
dan akuntansi, tekhnologi informasi dan
mampu mengembangkan pengetahuanya
melalui  pendidikan.  Akuntan  Pendidik,
bertugas  dalam  pendidikan  akuntansi
yaitu  mengajar,  menyusun  kurikulum
pendidikan  akuntansi  dan  melakukan
penelitian di bidang akuntansi.

Dalam  menjalankan  profesi
akuntan  dalam  hal  ini  adalah  akuntan
pendidik,  maka  selayaknya  seorang
dosen  ataupun  guru  akuntansi,
senantiasa  menerapkan,  menanamkan
dan mengembalikan citra dan nilai-nilai
Pancasila  pada  dirinya  dan  kepada
mahasiswanya.  Pancasila  seharusnya
dijadikan sebagai landasan berpijak oleh
akuntan  pendidik.  Karena  dalam
Pancasila  terkandung  nilai-nilai  serta
seluruh aspek tentang kehidupan bangsa
Indonesia  Seorang  dosen  ataupun guru
dalam  bidang  akuntansi  bukan  hanya
sekedar  melakukan  transfer  of
knowledge  saja,  tapi  nilai-nilai  etika,
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moralitas,  nilai-nilai  Pancasila  harus
kembali  ditanamkan  dalam  dunia
pendidikan  akuntansi.  Karena  pada
hakikatnya Pancasila merupakan “Ruh”
dari akuntan pendidik.

Basuki  Rachmat   menyatakan
bahwa  ketika  Bumi  Pertiwi  terlucuti
nilai-nilai  luhurnya,  bak  darah  yang
terabaikan dari tetes air  matanya.  Citra
kapitalis  yang  mengikis  keperkasaan
Pancasila,  seakan  mendominasi  masa
depan  Bangsa  dari  rongrongan
materialistis.  Mari  kita  susun  kembali
jati-diri  yang  porak  poranda  dengan
mengembalikan  Pancasila  sebagai
kepribadian,  pandangan  hidup  dan
pedoman  dasar  dalam  rangka
mewujudkan  Bangsa  yang  bersatu,
berdaulat,  adil  dan  makmur  melalui
implementasi Akuntansi Pancasila.
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