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ABSTRACT
Winding Road Pancasila (Is Still Interpreted as Ideology by The Accountants?).

Ethical  delinquency by  the accountant has  caused moral  hazard that  adverse
stakeholders.  Adopting without selecting a  code  of  ethics from abroad is  not a  wise
action. It is time for Pancasila given space to fix the "ethical chaos". Adopt Pancasila is
not easy,  there is the possibility of rejection of an accountant,  not a rejection frontally,
but subtle rejection to find a gap in practice. This study describes the extent to which the
ideology of Pancasila is still recognized as an accountant and attempt to offer Pancasila
as the main source code of ethics accountant. Data were obtained from discussions with
accounting educators, practitioners and undergraduate students.
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Abstrak
Jalan  Berliku  Pancasila  (Masih  Dimaknai  Ideologikah  oleh  para  Akuntan?).

Pelanggaran  etika  oleh  akuntan  telah  menyebabkan  moral hazard yang  merugikan
stakeholder.  Mengadopsi  tanpa  melakukan  seleksi  kode  etik  dari  luar  negeri  bukan
tindakan  bijak.  Sudah  saatnya  Pancasila  diberi  ruang  untuk  membenahi  “kekacauan
etika”. Mengadopsi Pancasila bukan hal mudah, terdapat kemungkinan terjadi penolakan
dari akuntan, bukan penolakan secara frontal, tapi penolakan secara halus untuk mencari
celah dalam praktiknya. Penelitian ini menjelaskan sejauh mana Pancasila masih diakui
sebagai ideologi oleh akuntan dan berupaya menawarkan Pancasila sebagai sumber utama
kode etik  akuntan.  Data diperoleh dari  diskusi  dengan akuntan pendidik,  praktisi  dan
mahasiswa S1.

Kata kunci : etika, akuntan, moral hazard, Pancasila, kode etik 

PENDAHULUAN 
      Dunia masih belum lupa skandal
internasional  Enron  dan  KAP  Arthur
Andersen.  Skandal  tersebut  telah
meruntuhkan  kepercayaan  publik
terhadap integritas akuntan publik yang
pada  akhirnya  mendorong
dirumuskannya  Undang-Undang  oleh
senator  Amerika  Paul  Sarbanes  dan
Michael  Oaxley  yaitu  UU  Sarbanes
Oaxley (UU SOX). UU SOX berisi dua
hal  penting,  yakni  yang  pertama
berkaitan  dengan  Good  Corporate
Governance  (GCG)  kemudian  yang
kedua mengenai  hal-hal yang mengatur
langkah  eksternal  auditor.  Poin  kedua

mendapat banyak perhatian dan sorotan
dari  akuntan  di  banyak  negara.  Poin
tersebut  dinilai  terlalu  banyak  berisi
banyak  larangan  yang  tidak
membebaskan  kinerja  akuntan  (tidak
dapat  leluasa  berpraktik).  Isi  dari  poin
dua UU SOX tersebut akhirnya memicu
banyak  protes  dari  Kantor  Akuntan
Publik  (KAP)  besar  karena  dianggap
pemerintah  terlalu  ikut  campur  dalam
pengembangan ilmu akuntansi.
      Indonesia tidak luput dari skandal
pelanggaran  etika  yang  merugikan
banyak  pihak.  Bactiar  (2012)  dalam
bukunya  membahas  kasus-kasus  besar
pelanggaran  etika  profesi  di  Indonesia.
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Seperti  skandal  kisruh  Bank  Global,
kasus PT. Telkom (terjepit di antara para
akuntan),  PT. KAI  (mencari  kebenaran
pada laporan keuangan) dan kasus-kasus
pelanggaran etika lain yang melibatkan
para akuntan merupakan tamparan bagi
akuntan  di  Indonesia.  Bisnis  dan
persaingannya  memicu  dilakukannya
berbagai  cara  untuk  dapat
mempertahankan  kehidupannya.
“Berbagai cara” tersebut termasuk cara-
cara  yang  mengabaikan  dimensi  moral
dan  etika.  Peristiwa-peristiwa
pelanggaran  etika  tersebut  makin
memperbesar  jurang  expectation  gap
antara  stakeholder  dan  auditor.
Expectation  gap  ini  pada  akhirnya
menimbulkan banyak  litigasi  bagi  para
auditor.  Auditor  dituntut  untuk  dapat
mengetahui  dari  awal  indikasi
kecurangan atau moral hazard yang ada
di perusahaan.  
      Dilema etis yang dihadapi akuntan
publik  adalah  bagaimana  akuntan
menjaga  hubungan  baik  dengan  klien
dan  tetap  mempertahankan  integritas
dan  objektivitasnya  dalam  pemberian
opini. Selama ini muncul tuduhan bahwa
masalah-masalah  ini  muncul  akibat
terlalu “berkiblatnya” kode etik akuntan
Indonesia pada kode etik produk negara
Liberal. Meskipun tidak semuanya salah
kode etik produk negara liberal tersebut,
tetapi  pasti  ada  beberapa  poin  yang
harus  disesuaikan  dengan  Indonesia.
Etis  di  negara  lain  belum tentu  dinilai
etis di Indonesia. 
      Teori keutamaan dirasa sebagai teori
yang  paling  mewakili  pada  etika  yang
berlaku saat  ini.  Teori  ini  tidak pernah
mempertanyakan  manakah  tindakan
yang sesuai dengan etika dan manakah
yang tidak sesuai. Berdasarkan teori ini
dikatakan  etis  jika  memenuhi
kepentingan  individu  (  Sukrisno  dn
Ardana, 2009 : 51).   
      Indonesia memiliki kearifan lokal
yang  berbeda  dengan  negara  Barat
notabene penganut liberalisme. Ideologi
paling  sesuai  dengan  Indonesia  tentu

saja Pancasila. Muncul kesadaran untuk
mulai  memasukkan Pancasila ke dalam
kode  etik  akuntan.  Tidak  mudah
memasukkan  Pancasila  ke  dalam kode
etik  akuntan  di  Indonesia,  jika  mudah
logikanya sudah dari puluhan tahun lalu
Pancasila ini sudah berbaris rapi dalam
kode etik akuntan Indonesia. Meskipun
kecil  kemungkinan  muncul  perlawanan
frontal  dari  praktisi  akuntan  publik,
tetapi  ada  kemungkinan  dari  para
akuntan  untuk  mencari  celah  di  dalam
praktiknya.  Jalan  berliku  yang  harus
dilalui Pancasila untuk dapat diterapkan
di kode etik akuntan Indonesia memang
tidak  mudah.  Namun  bukankah  Bung
Karno  dalam  pidatonya  di  sidang
BPUPKI  pertama  tanggal  1  Juni  1945
(lahirnya  Pancasila)  menyampaikan
seperti ini :

“Tidak  ada  satu  pun  dasar
negara  yang  menjelma  menjadi
realitas  tanpa  perjuangan.  Jika
ingin  merealisasikan  Pancasila,
perlu  perjuangan.  Dengan
berdirinya  Negara  Indonesia
tidak berarti  perjuangan selesai.
Justru  kita  baru  memulai
perjuangan,  tetapi  sifat  dan
coraknya lain.”

       
TINJAUAN  PUSTAKA  DAN
HASIL
      Etika  (Sebuah  Deskripsi).  Etika
berasal  dari  bahasa  Yunani  ethos  yang
bentuk  jamaknya  ta  etha  yang  artinya
adalah  adat  istiadat.  Moralitas  dalam
suatu  daerah  tergantung dari  kebiasaan
atau adat istiadat daerah tersebut (Fahmi
:  2013).  Etika  merupakan cabang ilmu
filsafat yang mempelajari baik buruknya
perilaku  seseorang  (Bertens  :  2000).
Beekun  (1996)  dalam Sirajudin  (2013)
menyatakan  bahwa  etika  merupakan
seperangkat  prinsip  moral  yang
membedakan mana yang baik dan mana
yang buruk. Bagi profesi akuntan, etika
profesi  akan  menuntun  seluruh
tindakannya dalam setiap praktiknya. 
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      Etika  merupakan  bentuk  aturan
normatif  yang  menentukan  mana  yang
boleh  dan  tidak  diperbolehkan  oleh
seseorang  (Sirajudin  :  2013).  Normatif
maknanya adalah aturan yang sebaiknya
atau  idealnya  dilakukan  oleh  individu
dalam  satu  profesi.  Normatif  selalu
dikotomikan  dengan  positif.
Normatifnya  sudah  diatur  sedemikian
rupa,  tetapi  pada  praktiknya  (positif)
selalu  ada  celah  untuk  dilakukan
pelanggaran etika.
      Menurut Mathews & Perrera (1991;
281-282,  dalam  Ludigdo,  2005),
keuntungan  dari  adanya  kode  etik
adalah:

1. Para  profesional  akan  lebih
sadar  tentang aspek moral  dari
pekerjaannya.

2. Kode  etik  berfungsi  sebagai
acuan yang dapat diakses secara
lebih mudah.

3. Ide-ide  abstrak  dari  kode  etik
akan  ditranslasikan  ke  dalam
istilah  yang  konkret  dan  dapat
diaplikasikan ke segala situasi.

4. Anggota  sebagai  suatu
keseluruhan,  akan  bertindak
dalam  cara  yang  lebih  standar
pada garis profesi.

5. Menjadi  suatu  standar
pengetahuan  untuk  menilai
perilaku anggota  dan kebijakan
profesi.

6. Anggota  akan  menjadi  dapat
lebih  baik  menilai  kinerja
dirinya sendiri.

7. Profesi  dapat  membuat
anggotanya  dan  juga  publik
sadar  sepenuhnya  atas
kebijakan-kebijakan etisnya.

8. Anggota  dapat  menjustifikasi
perilakunya jika dikritik. Hal ini
tentu  menjadi  penting  untuk
menghindari  ketidakpastian
penilaian  di  masyarakat  atas
perilaku profesional anggota. 

      Salahkah  Mengimplementasikan
Kode Etik Produksi Negara “Liberal” ke

dalam  Kode  Etik  Akuntan  Indonesia?.
Implementasi  kode  etik  yang  ada  di
Indonesia bukan mengambil yang sesuai
dengan  Indonesia,  tetapi  secara
keseluruhan  diadopsi  (copy,  translate
dan  paste).  Apakah  sesuai  jika
diterapkan  di  Indonesia?  Memasukkan
pemahaman liberal atau sekulerisme ke
dalam  bangsa  Indonesia  yang
beridiologi  Pancasila  namanya
“pemaksaan”.  Indonesia  jangan  lagi
mengadopsi  bulat-bulat  tanpa
melakukan pemilahan kode etik produk
dari  negara  “Liberal”.  Etis  di  negara
penganut ideologi “liberal” belum tentu
etis  di  Indonesia  yang  berideologi
Pancasila.  Indonesia  memiliki  kearifan
lokal yang membedakan dengan negara
lain yang memiliki ideologi berbeda.
      Menjawab  pertanyaan  di  atas
“Salahkah Mengimplementasikan Kode
Etik  Produksi  Negara  “Liberal”  ke
dalam Kode Etik Akuntan Indonesia?”
Maka perlu kita pahami  latar  belakang
para  founding fathers memperjuangkan
Pancasila  sebagai  welstanchauung.
Suatu  negara  tidak  akan  dapat  berdiri
tanpa  adanya  dasar  negara.  Pancasila
merupakan  pondasi  yang  menentukan
tegak  atau  tidaknya  bangunan  bangsa
Indonesia.  Pancasila  dapat  dimaknai
sebagai  sumber  dari  segala  sumber
hukum di Indonesia.
      Memaknai Pancasila. Pancasila lahir
pada 1 Juni 1945 melalui sidang pertama
Badan  Penyelidik  Usaha-usaha
Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia
(BPUPKI).  Sidang  ini  menjawab
pertanyaan   Dr.  KRT  Radjiman
Wedyodiningrat  (Ketua  BPUPKI),
“Indonesia  merdeka  yang  akan  kita
dirikan nanti, dasarnya apa?”. Pancasila
merupakan  dasar  dan  idiologi  negara
Indonesia  yang  menjadi  cara  pandang
dalam  tata  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara. 
      Pancasila  Sebagai  dasar
negara tentunya  memiliki  fungsi  yang
sangat penting. Fungsi Pancasila adalah
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sebagai  berikut  (http://www.pusaka
indonesia.org) :
a. Pandangan  Hidup  Bangsa

Indonesia.      
b. Pancasila  Sebagai  Jiwa  Bangsa

Indonesia.
c. Pancasila  sebagai  kepribadian

bangsa Indonesia.
d. Perjanjian  Luhur artinya  Pancasila

telah  disepakati  secara  nasional
sebagai  dasar  negara  tanggal  18
Agustus 1945 melalui sidang PPKI
(Panitia  Persiapan  kemerdekaan
Indonesia).

e. Sumber  dari  segala  sumber  tertib
hukum.

f. Cita-  cita  dan  tujuan  yang  akan
dicapai bangsa Indonesia. 

g. Pancasila  sebagai  falsafah  hidup
yang  mempersatukan  Bangsa
Indonesia.

h. Pancasila  sebagai  ideologi  Bangsa
Indonesia. 

      Panca  artinya  lima,  sila  artinya
dasar.  Pancasila  terdiri  dari  lima  sila
yang  satu  dengan  lainnya  saling
berkaitan.  Urutan  sistematika  Pancasila
yang disusun oleh para founding fathers
adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan  yang  adil  dan

beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmah  kebijaksanaan  dalam
permusyawaratan/ perwakilan

5. Keadilan  sosial  bagi  seluruh
rakyat Indonesia

      Memaknai sila pertama, Ketuhanan
Yang Maha Esa. Pancasila memasukkan
unsur  Tuhan  ke  dalam  segala  aspek
kehidupan.  Founding  fathers  Pancasila
menginginkan  bangsa  yang  religius.
Tuhan  diyakini  ada  di  mana-mana
mengawasi  segala  tindakan  manusia.
Konsep  sila  pertama  ini  sama  dengan
konsep Habluminallah,  yakni hubungan
antara  manusia  dengan  Tuhannya.
Manusia perlu menyadari  ada kekuatan
Maha  Dashyat  di  atas  sana  yang  telah

menjanjikan  konsekuensi  untuk  setiap
perbuatan manusia ciptaanNya.
      Memaknai sila kedua, Kemanusiaan
yang adil dan beradab maknanya adalah
menghargai Hak Asasi Manusia (HAM)
tanpa  memandang  Suku,  Agama,  Ras
dan Antar Golongan (SARA). Indonesia
merupakan  negara  yang  memiliki
banyak pulau, suku, budaya dan bahasa.
Namun  negara  kita  tercinta  memiliki
mantra  luar  biasa  sebagai  pemersatu
yakni “Bhinneka Tunggal Ika” berbeda-
beda tetapi tetap satu jua. Sila kedua ini
menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan
tanpa membedakan SARA. 
      Memaknai  sila  ketiga,  Persatuan
Indonesia  yakni  menghendaki  bangsa
yang  Nasionalis  menjunjung  tinggi
kepentingan  bangsa.  Menempatkan
kepentingan umum di  atas kepentingan
pribadi maupun golongan. 
      Sila  keempat,  Kerakyatan  yang
dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan
dalam  permusyawaratan/  perwakilan
bermakna  bahwa  mencita-citakan
bangsa  yang  demokratis.  Segala
keputusan  selalu  dimusyawarahkan
bersama dengan penuh tanggungjawab.
      Sila kelima,  Keadilan sosial  bagi
seluruh  rakyat  Indonesia.  Maknanya
adalah  bahwa  seluruh  hak  dan
kewajiban  warga  adalah  sama  tanpa
membedakan status sosial. Adil baik dari
segi sosial maupun perekonomian.
      Dari kelima butir di atas, semuanya
sesuai untuk digunakan sebagai referensi
untuk  kode  etik  akuntan  Indonesia.
Sudah semestinya  Pancasila yang telah
berpuluh-puluh  tahun  menjadi  ideologi
bangsa  dijadikan  sebagai  paradigma
utama  dalam  setiap  tatanan  kehidupan
bangsa.  Pancasila  telah  memasukkan
unsur  Ketuhanan  di  dalamnya.  Duet
Pancasila dengan Ketuhanan merupakan
senjata  paling  ampuh  untuk  mengatasi
degradasi etika para akuntan kita. Sudah
waktunya  negara  kita  yang  beridiologi
Pancasila  memasukkan  ideologi  kita
sendiri  ke  dalam  tatanan  etika  profesi
akuntan.
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      Founding fathers telah menetapkan
bahwa  Pancasila  merupakan  ideologi
bangsa  yang  menjadi  acuan  berpikir,
dasar  dan  cara  pandang  dalam  segala
aspek  kehidupan.  Pun  begitu  dalam
praktiknya  di  dunia  akuntansi,  seluruh
sila  dalam  Pancasila  harus  dituangkan
dalam  penetapan  kode  etik.  Pancasila
harus dimaknai sebagai welstanchauung
seutuhnya oleh para akuntan. 
      Moral Hazard, Pelanggaran Etika,
Dilema  Etis.  Kenapa  Bisa  Terjadi?.
Pertanyaan selalu muncul  dalam benak
kita. Kenapa bisa terjadi berbagai moral
hazard?  Bagaimana  pelanggaran  etika
sebesar  itu  dapat  terjadi?  Mengapa
selalu terjadi dilema etis antara akuntan
dengan  kliennya?  Dan  mengapa  selalu
melibatkan akuntan yang pada akhirnya
selalu  merugikan  banyak  pihak
(stakeholder)?.
      Penegakan kode etik memang selalu
menemui  hambatan.  Hambatan  utama
ada pada diri anggota profesi itu sendiri.
Sifat  sungkan  dari  sesama  anggota
profesi  untuk  melaporkan  pelanggaran
kode etik rekannya dan sikap “mendua”
dari  anggota  profesi  merupakan
hambatan  terbesarnya  (Sukrisno  dan
Ardana,  2009). “Mendua”  di  sini
maknanya  adalah  di  satu  sisi  anggota
profesi menyadari bahwa suatu tindakan
merupakan  bentuk  pelanggaran  etika,
namun  di  satu  sisi  dilakukan
pembenaran  atas  pelanggaran  tersebut.
Jika  para  anggota  profesi  memaknai
“mantra”  lanjutan  dari  Bhinneka
Tunggal  Ika  yaitu  “Tan  hana  Dharma
Mangrwa”  maka  akan  tidak  ada  lagi
sikap  “mendua”  dari  para  anggota
profesi. Sebab makna “mantra” tersebut
adalah  tidak  ada  kebenaran  yang
mendua  atau  bermakna  ganda.
Kebenaran itu hanya satu. 
      Skandal  Enron dan  KAP Arthur
Andersen  selalu  dijadikan  raw  model
yang  paling  sesuai  untuk  kasus
pelanggaran  etika,  bahkan  akan  selalu
sesuai  dijadikan  sebagai  contoh
sepanjang  masa.  Kasus-kasus

pelanggaran etika lain banyak terjadi di
Indonesia. Sebut saja kisruh yang terjadi
di  Bank Global,  PT. Telkom dan yang
paling mengejutkan adalah kasus Gayus
Tambunan. Apa yang melatar belakangi
begitu banyak terjadi pelanggaran etika
oleh  para  akuntan?  Apakah  ada  yang
salah  dengan  etika  akuntan  di
Indonesia?
      Pentingnya  etika  dalam akuntan
ibarat jantung dalam tubuh. Diibaratkan
sebagai jantung karenan terinspirasi dari
suatu hadist HR Bukhari :

“Ketahuilah  bahwa  di  dalam
tubuh  ini  terdapat  segumpal
darah. Apabila segumpal darah itu
baik,  maka  baik  pula  seluruh
anggota  tubuhnya.  Dan  apabila
segumpal  darah  itu  buruk,  maka
buruk  pula  seluruh  anggota
tubuhnya.  Ketahuilah  segumpal
darah tersebut adalah hati.”

Meskipun  yang  benar  penyebutan
hati  tersebut  adalah  jantung,  tetapi  di
Indonesia  sudah  terbiasa  menerjemah-
kan  hadist  tersebut  dengan  hati.  Hati
“jantung”  merupakan  poros  penggerak
bagi  seluruh  tubuh  untuk  terwujudnya
suatu  perbuatan.  Maka  etika  akuntan
(kode  etik  akuntan)  merupakan
penggerak  terwujudnya  perbuatan
akuntan yang sesuai dengan norma.
      Profesi  akuntan  tanpa  kode  etik
seperti menjalankan keprofesian tersebut
dengan hukum rimba.  Kode etik sudah
ditegakkan  saja  masih  belum  mampu
mengendalikan  tindakan  moral  hazard
yang  dilakukan  kalangan  akuntan
apalagi tanpa kode etik. Kode etik ibarat
penunjuk arah yang dapat menunjukkan
jalan  yang  benar  yang  harus  dilalui
akuntan.
      Dilema  Etis  :  Fakta  yang
Menempatkan  Akuntan  Publik  di
Persimpangan.  Dilema  etis  merupakan
hal  yang  selalu  dialami  oleh  para
akuntan.  Persoalan  yang  membuat
dipertanyakannya  independensi  dan
objektivitas  akuntan.  Akuntan  publik
berada  di  tengah-tengah  banyak
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kepentingan,  mulai  dari  kepentingan
perusahaan  sebagai  klien,  kepentingan
investor,  kepentingan  pemerintah,
kepentingan masyarakat  dan pihak lain
yang  berkaitan.  Arens  &  Loebbecke
(2000)  mendefinisikan  dilema  etis
merupakan  situasi  yang  dihadapi
seseorang sehingga keputusan mengenai
perilaku yang layak harus dibuat.
      Situasi konflik sering memposisikan
akuntan  dalam  dilema  etis.  Beberapa
dilema etis yang sering dialami akuntan
adalah sebagai berikut :
a. Independensi 
      Independensi seringkali merupakan
hal  yang  sangat  sulit  diterapkan  oleh
akuntan  publik.  Terutama  apabila
akuntan  memiliki  hubungan  dekat
dengan  klien.  Definisi  independen
berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  (KBBI)  adalah  berdiri
sendiri,  berjiwa  bebas,  tidak  terikat
pada  pihak  lain.  Akuntan  ditengarai
akan  sulit  melakukan  pekerjaannya
secara  independen  apabila  memiliki
hubungan  teman  atau  kerabat  dengan
klien. 

b. Fee minimum
      Besaran  Fee  atau imbalan yang
harus  diterima  akuntan  adalah
berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah
pihak  antara  akuntan  publik  dengan
klien. Pada paragraf 1, seksi 240, Kode
Etik  Akuntan  Publik  bagian  B,
menyatakan  bahwa  tidak  ada  patokan
berapa  jumlah  imbalan  jasa  yang
seharusnya  diterima  oleh  akuntan
publik. Jumlah Kantor Akuntan Publik
(KAP)  yang  ada  di  Indonesia  dengan
perusahaan  yang  membutuhkan  jasa
akuntan sangat tidak seimbang. 
      Jumlah  KAP jauh  lebih  sedikit
dibandingkan  dengan  jumlah
perusahaan  yang  membutuhkan  jasa
KAP.  Jika  memperhatikan  hukum
ekonomi  supply  dan  demand
seharusnya  besaran  fee  yang  diterima
oleh  akuntan  nilainya  besar.  Namun
dari  jumlah  yang  banyak  dari
perusahaan yang perlu diaudit tersebut

tidak  semuanya  adalah  perusahaan
besar.  Banyak  di  antaranya  adalah
perusahaan  level  menengah  ke  bawah
yang tidak mampu memberi fee dengan
jumlah  besar.  Letak  dilema  etisnya
adalah, apakah akuntan publik mampu
memberikan  hasil  yang  maksimal
dengan fee yang tidak maksimal?

      Seberapa Penting Pancasila Diadopsi
?  (Sebuah  Perspektif).  Pembahasan
dalam  subbab  ini  berdasarkan  diskusi
dan  wawancara  dengan  beberapa
narasumber.  Narasumber  penelitian  ini
adalah  akuntan  pendidik,  praktisi  dan
mahasiswa yang sudah menempuh mata
kuliah Etika Bisnis dan Profesi.  Dalam
penyebutan  nama  informan,  penulis
menggunakan  pseudonym,  yakni  hanya
menunjukkan inisial kecuali nama untuk
mahasiswa  yang  menjadi  narasumber
penelitian ini.
      Perspektif  Mahasiswa.  Grup
discussion dilakukan dengan mahasiswa
akuntansi  STIE  Kesuma  Negara  Blitar
semester  tiga  yang  sudah  menempuh
mata  kuliah  Etika  Bisnis  dan  Profesi.
Grup  discussion  ini  bertujuan  untuk
memperoleh  uraian  pemahaman
mahasiswa  akuntansi  terhadap  makna
etika  maupun  kode  etik  dan  makna
Pancasila.  Berdasarkan  grup discussion
diperoleh beberapa jawaban bagaimana
mahasiswa  memaknai  kode  etik  atau
etika :
a. Lorita Angelia : etika adalah sebagai

dasar  atau  pedoman  bagi  akuntan
agar  tidak  melakukan  hal  yang
menyimpang  dan  dapat  bekerja
secara profesional.

b. Candra  Didin  :   kode  etik  profesi
akuntan adalah kontrol agar akuntan
terhindar  dari  perbuatan  melanggar
norma yang salah.

c. Nur  Atia  : kode  etik  merupakan
kewajiban  yang  harus  ditaati  oleh
akuntan. 

 Mahasiswa  telah  mampu  memaknai
bahwa  kode  etik  merupakan  suatu
pedoman dan kontrol yang harus ditaati
agar  akuntan  dapat  terhindar  dari
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perbuatan  yang  melanggar  aturan  serta
agar  akuntan  dapat  bertindak  secara
profesional  berdasarkan  standar
profesinya.
      Dari  grup discussion  disimpulkan
bahwa  semua  mahasiswa  menyatakan
harus ada yang dibenahi dalam kode etik
akuntan  Indonesia.  Perbedaan  sudut
pandang  negara  pembuat  kode  etik
dengan  Indonesia  akan  memunculkan
banyak  perbedaan  value  yang  dianut
dalam profesi akuntan. Meskipun isi dari
kode etik yang berasal dari luar negeri
tidak  sepenuhnya  tidak  sesuai  sama
sekali  dengan  Indonesia,  tetapi  perlu
dilakukan  penyesuaian  agar  sesuai
dengan kearifan lokal bangsa Indonesia.
Budaya  negara  yang  menganut
“sekulerisme”  dengan  Indonesia  tentu
bertentangan  jauh.  Etis  di  negara
penganut sekulerisme belum tentu etis di
Indonesia.   Berdasarkan  paham
sekulerisme  keuntungan  dan  kekayaan
yang  didapat  tidak  perlu
mempertimbangkan  konsep  halal
maupun  haram  dilihat  dari  perspektif
Islam. 
      Kesimpulan  grup  discussion  ini
bahwa  seluruhnya  setuju  apabila
Pancasila  dimasukkan  dalam kode  etik
akuntan  di  Indonesia.  Indonesia  harus
menjadi diri sendiri dan bangga dengan
identitas  dirinya.  Agar  menjadi  leader
dengan  idiologi  Pancasila  tanpa  harus
mengekor idiologi bangsa lain.
      Perspektif Akuntan Pendidik. Dari
perspektif  Akuntan  Pendidik  diskusi
dilakukan dengan YSK dosen Akuntansi
di  Universitas  Trunojoyo.  YSK
berpendapat  bahwa  awal  mula  terjadi
moral hazard  atau pelanggaran etika di
kalangan akuntan adalah karena adanya
dilema etis. Di sisi lain akuntan dituntut
untuk  memiliki  integritas  dan
objektivitas,  tetapi  di  sisi  lain  akuntan
memerlukan  klien  untuk  kelangsungan
hidup Kantor Akuntan Publik (KAP).
      Pengarusutamaan Pancasila di dalam
praktik  akuntansi  di  Indonesia  adalah
hal  wajib.  Cara  yang  dapat  ditempuh

adalah  melalui  pendidikan.
Memasukkan  nilai  Pancasila  di  dalam
pendidikan  calon  Akuntan  merupakan
tindakan  dini  untuk  membentuk  pola
pemikiran calon Akuntan muda sebelum
memasuki  dunia  praktik  yang
sebenarnya.
      Perspektif  Praktisi.  Diskusi
dilakukan dengan IND sebagai  praktisi
berpendapat  bahwa  idealnya  Pancasila
dimasukkan  dalam  kode  etik  akuntan
Indonesia.  Namun  untuk  dapat
diimplementasikan  dengan  baik  harus
ada perubahan mindset total dari asosiasi
mengenai  pentingnya  peran  etika
berdasarkan Pancasila.   
      Mengimplementasikan Pancasila ke
dalam  kode  etik  akuntan  Indonesia
bukan  merupakan  hal  yang  populer  di
kalangan praktisi. Praktisi sudah terlalu
“nyaman” dengan kode etik liberalisme
yang selama ini telah mendarah daging
dalam  praktiknya.  Butuh  banyak
penyesuaian  dari  sisi  akuntan  apabila
Pancasila  benar-benar  diterapkan.  Dari
perspektif  praktisi,  IND  berpendapat
bahwa tidak semua sila dapat diterapkan
dalam kode etik akuntan di Indonesia.
      Mengimplementasikan Pancasila ke
dalam  kode  etik  Indonesia  bukan
perkara yang mudah. Jalan panjang dan
berliku  harus  dilalui  untuk  proses
pengadopsiannya.  Logikanya  jika
mudah  Pancasila  diadopsi  sudah  dari
dulu  pengimplementasian  Pancasila
dilakukan.  Ada  kemungkinan  terjadi
penolakan  dari  sisi  praktisi,  meskipun
bukan  penolakan  yang  frontal.  Tetapi
penolakan secara halus dengan mencari
celah  dalam  praktik  tetap  saja
memungkinkan untuk terjadi.
      Dari  perspektif  praktisi
kelangsungan  “hidup”  Kantor  Akuntan
Publik  (KAP)  adalah  hal  penting  yang
tidak dapat diabaikan. Keberlangsungan
keberadaan  klien  akan  menjamin
kehidupan  KAP. Akuntan  publik  perlu
menjaga  pemberian  opini  agar  klien
tetap menggunakan jasanya. Dari sinilah
muncul dilema etis akuntan. Bahwa apa
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yang  dilakukan  akuntan  menentukan
apakah  klien  akan  menggunakan  lagi
jasa KAP tersebut.
      Siapa yang Bertanggungjawab atas
Pengarusutamaan  Pancasila  di  Dalam
Profesi  Akuntan?.  Di  atas  telah
disampaikan  untuk  dapat  mengusung
Pancasila  menjadi  idiologi  bangsa
membutuhkan  perjuangan  yang  keras.
Siapa  yang  bertanggungjawab
membawa Pancasila dalam “arus utama”
segala  aspek  kehidupan?  Apakah
akuntan  adalah  pihak  yang  perlu
dipersalahkan jika  di  dalam praktiknya
minim menerapkan Pancasila.
      Akuntan pendidik termasuk dalam
pihak  yang  memiliki  tanggungjawab
besar dalam pengarusutamaan Pancasila
ke  dalam  praktik  akuntan  publik.
Pendidikan Akuntansi di Indonesia tidak
pernah memasukkan  value  Pancasila di
dalam  pengajarannya.  Mahasiswa
menjadi tidak familiar ketika mendengar
isu pengarusutamaan Pancasila ke dalam
kode etik Indonesia.
      Minimnya  memasukkan  value
Pancasila  ke  dalam  sistem  pendidikan
Akuntan  di  Indonesia  membuat  nilai
Pancasila  “asing”  di  telinga  dan
pemahaman  para  mahasiswa  akuntansi
calon akuntan publik masa  depan.  Jadi
apakah  dapat  disimpulkan  bahwa  :
“Tersangka  utama  yang
bertanggungjawab  dalam  pengarus
utamaan  Pancasila  adalah  Akuntan
Pendidik?”.
      Rasanya diperlukan kerjasama dari
semua  pihak  untuk  dapat
mengarusutamakan  Pancasila  di  setiap
nafas kegiatan akuntan publik. Seberapa
sulitkan  menegakkan  kode  etik,  Agoes
(1996  :  175)  menjelaskan  bahwa
beberapa  hal  yang  menjadikan  begitu
sulitnya  kode  etik  ditegakkan  adalah
sebagai berikut :
a. Sikap  “mendua”  dari  akuntan

publik  anggota  asosiasi  profesi.
Mendua  di  sini  bermakna  bahwa
pada  satu  sisi  menolak  setiap
tindakan  moral  hazard  atau

pelanggaran  terhadap  kode  etik
tetapi pada sisi  lain karena adanya
dilema etis akhirnya akuntan publik
memberikan  justifikasi  untuk
melakukan  pembenaran  atas
pelanggaran tersebut.

b. Karena  hubungan  yang  baik  antar
anggota  asosiasi  profesi  membuat
adanya  perasaan  serba  salah  dari
sesama  anggota  profesi  untuk
mengadukan pelanggaran kode etik.

c. Belum  jelasnya  aturan  terhadap
mekanisme  pemberian  sanksi  dan
proses  peradilan  atas  kasus-kasus
pelanggaran  baik  dalam Anggaran
Dasar  (AD)  maupun  dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART).

      Bagaimana  Mengurangi  Skandal
Moral  Hazard.  Solusi  paling  utama
dalam  mengurangi  skandal  yang
dilakukan  akuntan  adalah  berasal  dari
dalam  diri  Akuntan  itu  sendiri.
Meningkatkan  spiritualitas  merupakan
bentuk self defence terbaik. Spiritualitas
dengan  berprinsip  Habluminallah dan
Habluminannas  akan  mengurangi
perbuatan  yang  menuju  pada
pelanggaran Etika.
      Habluminallah  artinya  hubungan
manusia dengan Allah. Bahwa manusia
harus  mempertanggungjawabkan
perbuatannya  di  hadapan Allah.  Segala
perbuatan baik maupun buruk memiliki
konsekuensi.  Jika  akuntan  menyadari
bahwa  ada  Allah  di  manapun  dia
berpraktik maka tindakan  moral hazard
pasti akan banyak berkurang. Allah tidak
hanya  ada  di  ruang  kelas  mata  kuliah
Etika Profesi dan di Masjid, tetapi ada di
manapun  Akuntan  berada,  termasuk
ketika  akuntan  melakukan  tindakan
window dressing dan sebagainya.
      Habluminannas  artinya hubungan
antar  manusia.  Berdasarkan  prinsip
Habluminannas  ini,  akuntan  harus
menjaga  integritas,  objektivitas  dan
independensi karena banyak pihak yang
bergantung  pada  hasil  kerja  akuntan
publik. Akuntan berada di tengah-tengah
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banyak  kepentingan,  masyarakat,
investor,  pemerintah  dan  perusahaan
klien. 
      Semua pihak harus dilibatkan dalam
menyelesaikan masalah  degradasi etika
ini.  Tidak  hanya  memojokkan  akuntan
pendidik  tetapi  seluruh  akuntan  mulai
dari akuntan publik, akuntan manajemen
dan akuntan pemerintah. Karena di sini
akuntan adalah tokoh utama yang dapat
menjadi  agent of change.  Perubahan di
dalam  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)
juga  perlu  dilakukan.  Harus
dilaksanakan  standar  operasional
prosedur  (SOP)  yang  tegas  di  dalam
KAP agar dapat  terwujud praktik yang
profesional.    
      Pengguna jasa akuntan publik juga
merupakan  pihak  yang  tidak  dapat
terlepas  ikut  bertanggungjawab
mengurangi  tindakan pelanggaran etika
yang dilakukan oleh akuntan. Seringkali
tindakan  pelanggaran  etika  bersumber
dari  tekanan  yang  datang  dari  klien
pengguna jasa.  IAPI sebagai  organisasi
yang menaungi akuntan publik memiliki
kuasa  untuk  melakukan  pencegahan
serta penanggulangan pelanggaran etika
yang dilakukan akuntan. Tindakan tegas
harus  diterapkan  oleh  IAPI  apabila
terjadi  pelanggaran etika.
      Yang  terakhir  adalah  universitas
(pendidikan)  merupakan  bagian  utama
yang  memiliki  peran  dalam  tegaknya
etika terutama etika berbasis Pancasila.
Pendidikan ini adalah ajang paling baik
sebab mahasiswa sebagai calon akuntan
pikirannya  masih  murni.  Mereka
memiliki  banyak  idealisme  mengenai
bagaimana  seharusnya  akuntan
seharusnya  bertindak  yang  muaranya
pada  integritas,  objektivitas  dan
independensi akuntan. 

KESIMPULAN 
      Dunia  masih  belum  melupakan
skandal  besar  Enron  dan  KAP  Arthur
Andersen   yang  membuat  chaos  pada
akhir  2001.  Publik  yang  selama  ini
percaya  sepenuhnya  dengan  kinerja

akuntan  seperti  tertampar  dan  memicu
“mosi  tidak  percaya”  terhadap akuntan
hingga  satu  dekade  berlalu.  Skandal
Enron  ini  memicu  disusunnya  UU
Sarbanes  Oaxley  yang  berisi  dua  hal
pokok  yaitu  pertama mengenai  Good
Corporate  Governance  (GCG)
mengenai petunjuk tata kelola yang baik
untuk perusahaan kemudian yang kedua
berisi  mengenai  berbagai  aturan  yang
mengatur setiap langkah akuntan publik.
Tentu UU Sarbanes Oaxley ini memicu
banyak protes dari para akuntan, mereka
merasa  pemerintah  terlalu  ikut  campur
dalam perkembangan ilmu akuntansi.
      Skandal  Enron dan  KAP Arthur
Andersen  ibarat  efek  domino  akhirnya
membuka  kedok  banyak  peristiwa
pelanggaran  etika  oleh  akuntan  di
seluruh dunia. Indonesia tidak luput dari
bencara  degradasi  etika  akuntan  ini.
Sebut saja peristiwa besar yang dialami
Indonesia berkaitan dengan dilema etika
ini. Skandal Gayus Tambunan, kisruh di
Bank Global,  PT. Telkom yang terjepit
di  antara  para  akuntan,  kasus  PT KAI
dan masih banyak contoh kasus lainnya
yang  membuat  jurang  expectation  gap
antara  akuntan  publik  dengan
stakeholder,  masyarakat  maupun
pemerintah semakin besar.
      Peristiwa pelanggaran etika yang
dilakukan akuntan publik memunculkan
pertanyaan  besar  :  Ada  apa  dengan
akuntan  Indonesia?  Apa  yang  salah
dengan  mereka?  Apakah  uang  sudah
benar-benar  dituhankan  sehingga  tidak
ada  kontrol  diri  yang  sedikit
memberikan ruang untuk hati nuraninya
mengendalikan tindakan moral hazard.
      Profesi  seperti  akuntan  perlu
memiliki  kode  etik  untuk  mengatur
semua  tindakan  praktiknya  agar  tetap
profesional. Namun selama ini kode etik
yang diterapkan di Indonesia merupakan
kode etik yang berasal dari negara lain
yang  berbeda  idiologi  dengan  bangsa
Indonesia.  Kode  etik  tersebut
merupakan  produksi  negara  beridiologi
“liberal” dan fully adopted menjadi kode
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etik di Indonesia.  Fully adopted  artinya
kode  etik  tersebut  ditranslate dan
dipaste untuk  kemudian  langsung
diimplementasikan  ke  dalam kode  etik
akuntan  Indonesia1.  Pertanyaannya
apakah semua kode etik tersebut sesuai
dengan profesi akuntan di Indonesia?
      Indonesia merupakan satu-satunya
negara di dunia yang memiliki  idiologi
Pancasila.  Panca  artinya  lima  dan  sila
artinya azas. Lima azas tersebut menjadi
cara  pandang  dan  menjadi  sumber
hukum dari segala hukum di Indonesia.
Namun  apakah  Pancasila  ini  masih
dimaknai  sebagai  idiologi  oleh  para
akuntan Indonesia?
      Bung Karno yang merupakan salah
satu  founding  fathers  Pancasila  pernah
menyatakan  bahwa  untuk  menjadikan
dasar  negara  menjadi  realitas  butuh
perjuangan.  Perjuangan  yang  ternyata
hingga  puluhan tahun kemudian  masih
harus  dialami  Pancasila  kita.  Ya,
Pancasila harus menempuh jalan berliku
untuk dapat diakui sebagai idiologi yang
hakiki oleh akuntan Indonesia.
      Beberapa  diskusi  dengan
narasumber yang representatif dilakukan
untuk mendapatkan gambaran mengenai
seberapa  “antusias”  Pancasila  dapat
diterima  dengan  tangan terbuka  masuk
ke dalam kode etik. Dari sudut pandang
akuntan pendidik dan mahasiswa setuju
Pancasila  masuk  ke  dalam  kode  etik.
Pendidikan  akuntan  di  Indonesia  dapat
menjadi  pioneer  untuk memasukkan
nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam
pengajarannya.  Dari  sudut  pandang
praktisi  berpendapat  bahwa  harus
mengubah  mindset total  dari  para
akuntan  untuk  dapat  menerima  dengan
legowo Pancasila masuk ke dalam kode
etik akuntan. 
      Pengarusutamaan Pancasila di dalam
Praktik  akuntansi  di  Indonesia
merupakan  tanggung  jawab  bersama
dari  praktisi,  asosiasi,  pendidik,

1 Disampaikan ibu Yeney Widya P, DBA 
dalam perkuliahan Etika Profesi dan 
Spiritualitas

pengguna  jasa,  mahasiswa  dan
masyarakat.  Meskipun  beberapa  pihak
meyakini bahwa pendidikan adalah yang
paling  bertanggungjawab  untuk
memasukkan  value Pancasila  ke dalam
jiwa  calon  akuntan  masa  depan
(mahasiswa  akuntansi).  Namun  jika
semua pihak tidak saling bergandengan
tangan mendukung Pancasila tentu lagi-
lagi  Pancasila  hanya  akan  menempuh
jalan  berliku  untuk  dapat  menjadi
idiologi akuntan Indonesia. 
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