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Abstraksi 
Beberapa pelanggaran etika dalam bisnis dewasa ini telah menyeret profesi di bidang 
akuntansi (akuntan publik) untuk larut di dalamnya.  Walaupun ini bukan persoalan yang 
sederhana, namun upaya konstruktif harus dikembangkan untuk meminimalisir terjadinya 
pelanggaran etika lebih lanjut oleh akuntan (publik).  Makalah ini mengeksplorasi secara 
konsepsional tentang upaya yang mungkin dikembangkan dalam mendorong praktik etis di 
kantor akuntan publik (KAP).  Dengan melakukan sintesa atas beberapa konsep dan teori, 
etika dapat dikembangkan di KAP dengan pola yang lebih komprehenship.  Berkaca dari teori 
strukturasi, terjadinya suatu praktik (etika) adalah dari interaksi antara agen (individu) dan 
struktur sosialnya.  Oleh karenanya pengembangan etika juga perlu memperhatikan 
keduanya, di mana dimensi individual diperhatikan sepenting dimensi strukturalnya.  Hasil 
sintesa menunjukkan bahwa pengembangan praktik etika dapat dilakukan baik melalui pola 
yang eksplisit maupun implisit, dengan memperhatikan pengembangan potensi emosionalitas 
(EQ) dan spiritualitas (SQ) individu anggota organisasi KAP. 
Kata-kata kunci: Pengembangan, praktik etis, akuntan. 

 
 

Pendahuluan 
Perhatian atas keberlangsungan suatu praktik etika dalam bisnis dan profesi dewasa 
ini telah sedemikian berkembang.  Situasi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa 
bisnis merupakan bidang kehidupan yang rentan atas pelanggaran-pelanggaran 
moral.  Bidang bisnis yang melibatkan banyak kalangan profesional bahkan 
seringkali dianggap sebagai pemicu rusaknya berbagai tatanan kehidupan dalam 
suatu masyarakat.  Menoleh ke belakang atas beberapa peristiwa bisnis yang 
melibatkan akuntan, perhatian atas berlangsungnya etika seharusnya menjadi 
sesuatu yang utama.  Krisis moral dalam dunia bisnis yang sangat fenomenal pada 
dekade ini adalah kasus “Enron”, yang di dalamnya melibatkan salah satu the big five 
accounting firm “Arthur Anderson”.  Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang 
kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus lainnya yang melibatkan Merck, Qwest, 
Xerox, dan Worldcom.  Kasus-kasus skandal keuangan ini tidak saja berakibat pada 
menurunnya kinerja perekonomian Amerika Serikat (yang ditandai dengan 
menurunnya harga saham di Wall Street dan indeks harga saham Dow Jones), tetapi 
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kemudian juga merembet ke negara-negara lainnya (Suharto, 2002).  Peristiwa ini 
kemudian memicu kalangan pemerintahan dan legislatif di Amerika Serikat untuk 
meninjau kembali perangkat hukum yang mengatur perusahaan (korporat) dan 
praktik akuntan publik.  Untuk pengaturan korporat, sebagaimana terdapat dalam 
www.findlaw.com, dikeluarkan “Sarbanes-Oxley Act of 2002”.  Serta kemudian untuk 
pengaturan praktik akuntan publik dikeluarkan “Public Company Accounting Reform 
and Investor Protection Act of 2002” (Purba, 2002). 
 
Dalam perspektif etika, kasus inipun kemudian berimplikasi pada munculnya 
keraguan banyak pihak pada berbagai aspek kunci dari etika profesi akuntan.  
Salahsatu aspek kunci tersebut adalah bersangkutan dengan independensi, sehingga 
dalam hal ini memaksa Kongres Amerika Serikat turun tangan untuk memperketat 
pengaturan praktik akuntan publik sebagaimana tersebut dalam kedua undang-
undang di atas. Dengan pengaturan ini, bagaimanapun kemudian persoalan etika 
ditarik pada wilayah hukum.  Secara nyata hal ini kemudian antara lain dapat 
dicermati dari terdapatnya pengaturan masalah independensi pada Section 103 
“Sarbanes-Oxley Act of 2002”.    
 
Sementara itu di Indonesia kasus-kasus serupa juga terjadi, misalnya kasus audit PT 
Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & Rekan” (Media Akuntansi, 2003).  Dalam kasus ini 
laporan keuangan auditan PT Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas 
pasar modal di Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk 
dilakukan oleh KAP yang lainnya.  Kasus lainnya yang cukup menarik adalah 
keterlibatan10 KAP (jumlah sample dalam peer review) yang melakukan audit 
terhadap bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha (Toruan, 2002; Baidaie, 
2000).  Bahkan dalam kasus ini KAP-KAP besar seperti “Hans Tuannakotta & 
Mustofa”, “Prasetio Utomo & Rekan”, “Johan Malonda & Rekan” serta “Hendra 
Winata & Rekan” disebut-sebut juga terlibat (lihat Media Akuntansi, 2002).  
Kemudian selain itu adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG 
Sidharta Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya 
(PT. Easman Christensen/PTEC) untuk melakukan penyuapan kepada aparat 
perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak 
yang harus dibayarnya (Sinaga dkk., 2001).  Sebuah kasus ironis, oleh karena 
pengungkapannya justru dilakukan oleh pemegang otoritas pasar modal Amerika 
Serikat (SEC).  
 
Selanjutnya berdasarkan data yang disampaikan oleh Bidang Penegakan Disiplin 
dan Etika Profesi IAI pada Kongres Luar Biasa dan KNA IV IAI tahun 2000 
menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh KAP/KJA (Baidaie, 
2000).  Hasil review/evaluasi BPKP terhadap 91 KAP/KJA pada periode 1994-1997 
yang terdapat dalam data tersebut menunjukkan bahwa: 

- 6,35% tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
- 7,30% tidak memenuhi sepenuhnya Kode Etik 
- 81,27% tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu  
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- 97,55% tidak mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 
 
Secara khusus yang dihubungkan secara langsung dengan pelanggaran atas kode 
etik terutama terjadi karena ketiadaan komunikasi antara akuntan pengganti 
dengan akuntan pendahulu.  Suatu permasalahan klasik di antara akuntan, di mana 
seolah mereka harus saling menelikung untuk mendapatkan klien.  Mengapa ini 
dapat terjadi, selain karena oportunisnya klien untuk sekedar mendapatkan opini 
wajar, juga karena persaingan antar KAP cukup ketat.    
 
Lebih lanjut dipahami pula bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan, kealpaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu, serta 
ketidakpatuhan terhadap SPAP juga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap 
etika profesi.  Konteks etika memang lebih luas dari sekedar peraturan hukum dan 
standar teknis, oleh karena keberadaan etika harus di atas peraturan dan standar 
tersebut.  Tidak semua hal dapat diatur dalam peraturan dan standar teknis profesi, 
sehingga keberadaannya melampauinya.  Ini setidaknya mengacu pada Prinsip 
Etika Profesi ke-8 tentang Standar Teknis.  Prinsip tersebut menyatakan: 

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan 
mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan.  Sesuai 
dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai 
kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama 
penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas 
(IAI, 1998; 306).   

 
Bunyi Prinsip tentang Standar Teknis ini dipertegas dengan penjelasan bahwa:  

Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota 
adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan akuntan Indonesia, 
International Federation of Accountants, badan pengatur, dan perundang-
undangan yang relevan. 
 

Bagaimanapun harus diakui, masih terdapatnya berbagai kasus pelanggaran etika di 
kalangan akuntan seakan menjadi bukti rapuhnya integritas akuntan, dan tidak 
menutup kemungkinan kondisi ini akan berakibat pada terjadinya krisis 
berkepanjangan pada diri profesi akuntan.  Belajar dari kasus-kasus aktual di 
Amerika Serikat sebagaimana dieksplorasi oleh Hoesada (2002), dari terjadinya 
skandal akuntansi Enron saja setidaknya diprediksikan akan berdampak pada 
banyak aspek.  Aspek tersebut antara lain adalah, pertama munculnya keraguan 
publik akan informasi laporan keuangan.  Kondisi ini memaksa dilakukannya 
reformasi dalam asosiasi, serikat atau ikatan-ikatan akuntan di seluruh dunia. 
Dengan kata lain untuk mengembalikan kepercayaan publik, hal yang harus 
dilakukan adalah melakukan reformasi profesi akuntan.  Reformasi dilakukan 
dengan menerapkan dan memantapkan regulasi diri, menghentikan jasa konsultasi 
untuk klien audit, melakukan rotasi tugas auditor pada klien, membatasi infiltrasi 
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auditor ke perusahaan, serta membersihkan standar akuntansi keuangan dan aturan 
yang memungkinkan creative accounting.   
 
Dampak kedua, badan pengatur akan semakin ketat mengurusi laporan keuangan 
dan KAP.  Untuk ini investigasi laporan keuangan oleh penegak hukum akan 
semakin banyak ditujukan kepada KAP.  Selain itu adalah kemungkinan terjadinya 
class action dengan menuntut hukuman badan dan ganti rugi lebih besar daripada 
putusan hakim atas KAP yang melanggar, terutama bila keputusan hakim lebih 
ringan dari audit fee.  Sementara dampak ketiga, perhatian yang serius atas adanya 
keharusan untuk pemisahan jasa konsultasi dan jasa audit.  Dan implikasi 
lanjutannya adalah kemungkinan munculnya banyak asosiasi investor dan federasi 
asosiasi investor dunia untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik.  
Dengan ini maka tekanan terhadap profesi akuntan semakin berat. 
 
Bagaimanapun memelihara standar etis yang tinggi di antara profesional akuntan 
adalah persoalan kritis dalam memastikan berlangsungnya fungsi audit yang 
berkualitas tinggi (Cohen dkk., 1996).  Standar etis yang tinggi dan integritas 
akuntan dapat berlangsung dan terjaga oleh karena adanya kolektifitas situasi yang 
melingkupinya.  Oleh karena lingkup pekerjaan akuntan berkaitan dengan aktifitas 
profesional yang terorganisir, kolektifitas situasi tentunya terjadi dan bersifat 
organisasional.  Organisasi di mana individu beraktifitas atau bekerja dapat 
mempengaruhi perilaku etis individu tersebut.  Derajat keterpengaruhan tentunya 
juga tergantung pada kekuatan budaya organisasi tersebut, di mana budaya 
organisasi (perusahaan) dapat memainkan peranan yang signifikan dalam 
menentukan ekspresi nilai personal individu yang berada dalam organisasi tersebut 
(Finegan, 1994).  Keterpengaruhan ini juga tergantung pada komitmen pimpinan 
organisasi, yang mana komitmen ini dapat dikomunikasikan melalui kode etik, 
pernyataan kebijakan, pidato-pidato, dan publikasi (Beekun, 1997; 4). 
 
Menggarisbawahi pemaparan di atas penulis merasa perlu dan penting untuk 
mengangkat persoalan etika akuntan tersebut pada diskusi ini.  Kenyataan praktis 
dalam profesi akuntan dewasa ini juga membutuhkan eksplorasi lebih mendalam 
atas dimensi etis dalam praktik profesionalnya.  Profesi akuntan seakan menjadi 
pihak yang paling bertanggungjawab atas banyak skandal keuangan, dan 
bagaimanapun hal demikian menjadi suatu pertanyaan mendasar oleh karena 
akuntan bekerja pada situasi lingkungan yang tidak selalu mengapresiasi isu-isu 
etika.   Namun demikian dalam situasi apapun pengutamaan etika dalam 
membangun kredibilitas profesi harus terus dilakukan.  Pertanyaannya adalah 
bagaimanakah praktik etika dapat dikembangkan di organisasi KAP?  Jawaban atas 
pertanyaan “sederhana” ini akan penulis uraikan berdasarkan tahapan-tahapan 
diskusi di bawah ini.   
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Etika sebagai Basis Profesionalisme Akuntan 
Etika, yang merupakan refleksi atas moralitas, adalah persoalan yang kompleks.  
Dalam bidang profesi akuntansi, praktik etika berlangsung baik karena keadaan 
dimensi individual akuntan maupun dimensi sosialnya.  Dalam praktik akuntan 
publik, secara kolektif tindakan dan perilaku etis akuntan (dan staf profesional di 
bidang akuntansi) yang bekerja di kantor akuntan publik akan menggambarkan 
tindakan dan perilaku etis kantor akuntan publik (KAP) sebagai organisasi yang 
menaungi aktifitas profesionalnya.  Sebagai sebuah organisasi bisnis profesional, 
yang keberadaannya tergantung pada kepercayaan masyarakat, akuntan dan staf 
profesional di kantor akuntan publik secara taken for granted harus mengedepankan 
etika.  Sehingga dalam praktik di organisasi KAP, akomodasi etika profesi di 
dalamnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan.  Keberadaan 
etika profesi dimaksudkan sebagai pemenuhan karakteristik profesionalisme 
akuntan sebagai sebuah profesi.  Tetapi dalam realitasnya tentu individu akuntan 
dan KAP mempunyai pola-pola tertentu yang unik dalam batasan otonomisnya 
dalam mempraktikkan etika profesi tersebut.  Demikian pula bahwa praktik 
profesional di kalangan profesi akuntan tidaklah terlepas dan saling mengkait 
dengan keberadaan dan keadaan berbagai institusi bisnis dan sosial lainnya.  Sebagai 
hasil refleksi atas moralitas, etika dapat berkembang sesuai praksis kehidupan 
(struktur sosial) yang melingkupi keberadaan diri individu (dan kemudian 
organisasi).  Dimensi refleksif dan praksis moral merupakan suatu keterpaduan 
yang tidak begitu saja dapat dipisahkan.  Berbagai konteks refleksi moralitas dalam 
suatu kehidupan sosial diri akuntan dan para staf profesional, serta juga kehidupan 
sosial organisasi KAP, akan sangat mungkin berkembang di luar yang telah 
terkodifikasikan dalam suatu kode etik.  Dengan demikian maka praktik etika 
mempunyai konteks yang luas, di mana ini terjadi meliputi baik pada dimensi 
individual, organisasional ataupun sosial.  Pencermatan atas berbagai konteks yang 
luas ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan.   
 
Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada 
kepercayaan masyarakat.  Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari 
profesionalismenya, akuntan harus memiliki ketrampilan, pengetahuan dan 
karakter.  Penguasaan ketrampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan 
untuk menjadi profesional.  Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya etika 
profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya pula.   
 
Kualitas jasa akuntansi merupakan fungsi dari kompetensi teknis dan pertimbangan 
(judgment), di mana pertimbangan ini tergantung pada integritas akuntan yang 
membuat keputusan (Brooks, 1989; 164).  Dalam melakukan audit keuangan, di 
mana ini merupakan salah satu bidang keahlian akuntan, akuntan dituntut untuk 
tidak saja mempunyai kompetensi teknis tetapi juga harus bebas secara moral dari 
konflik kepentingan (independen).  Dengan kompetensi dan independensi akuntan 
akan dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat menyangkut obyek 
auditnya.  Hal demikian berkaitan dengan pengertian bahwa audit dimaksudkan 
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untuk memastikan integritas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan 
ini harus dilakukan oleh akuntan yang berintegritas.  Pengertian ini menunjukkan 
bahwa integritas begitu sentralnya bagi profesi akuntansi yang melakukan audit, 
oleh karena profesi ini mempertaruhkan integritasnya untuk memberikan kesaksian 
atas integritas pihak lainnya (Sudibyo, 2001).  Mengacu pada pekerjaan audit ini, 
secara umum dapat ditunjukkan bahwa pekerjaan akuntan merupakan pekerjaan 
yang sarat dengan acuan normatif dan muatan moral.  Acuan normatif dan muatan 
moral ini dapat dicermati antara lain pada kode etik profesi akuntan, standar 
profesional akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia.  
 
Untuk itu pengembangan dan pertimbangan moral memainkan peran kunci dalam 
semua area profesi akuntansi (Louwers dkk., 1997).  Akuntan dalam banyak hal 
dihadapkan pada situasi di mana dia harus menentukan pilihan yang conflicting 
values.  Menyangkut situasi ini Louwers dkk. juga menggambarkan, misalnya pada, 
akuntan publik yang seringkali dihadapkan pada persoalan yang menyangkut 
independensi, fee audit dan kualitas audit.  Pada situasi dilematis akuntan 
membutuhkan pedoman dan dukungan dari pihak lain (misalnya pimpinan atau 
rekan) untuk menentukan pilihannya.  Penentuan pilihan pada situasi dilematis 
yang dihadapi akuntan tersebut dalam banyak hal tidak hanya menyangkut 
pertimbangan personal semata tetapi lebih menyangkut pertimbangan 
organisasional.  Oleh karena menyangkut pertimbangan organisasional maka nilai-
nilai yang dianut organisasi tersebut tentunya akan dijadikan rujukan akuntan untuk 
menentukan sikapnya.   
 
Dalam terminologi sosiologi, sebagai sebuah profesi yang harus memberikan jasa 
pelayanan kepada klien, akuntan perlu memperhatikan faktor-faktor keahlian 
(expertise), monopoli (monopoly), pelayanan publik (public service) dan regulasi diri 
(self regulation) (Armstrong, 1993; 28).  Dalam hal ini adanya kode etik profesi 
merupakan salah satu bentuk kesadaran diri profesi akuntan untuk meregulasi 
dirinya sendiri, selain dipakai oleh profesi untuk melegitimasi klaim-klaim 
profesional berdasarkan kontribusinya kepada kepentingan masyarakat (Dillard & 
Yuthas, 2002).   
 
Secara umum kode etik perilaku akuntan seharusnya memberikan pedoman yang 
cukup bagi akuntan untuk menjalankan perannya sebagai profesional, dan 
menginformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, 
manajemen atau agensi pemerintah bagaimana akuntan seharusnya bertindak 
(Brooks, 1989; 164).  Secara lebih luas kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah 
yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya 
kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan 
dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidaie, 
2000).   
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Sementara itu, disebutkan dalam Mathews & Perrera (1991; 281-282), terdapat 
beberapa keuntungan dari adanya kode etik ini.  Pertama, para profesional akan 
lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya.  Dengan adanya kode etik para 
profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam 
kode etik.  Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya 
terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya.  Kedua, kode etik berfungsi 
sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah.  Dengan fungsi ini kode etik 
akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap 
etika.  Ketiga, ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah 
yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.  Bagaimanapun kode etik 
merupakan panduan normatif, oleh karenanya tidak mudah untuk menghindar dari 
sifatnya yang abstrak.  Namun demikian kode etik tentu dapat ditranslasikan ke 
dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami anggota profesi, serta dengan 
mudah pula dapat diplikasikan pada situasi-situasi tertentu.  Hal demikian tentu 
lebih baik bagi anggota dalam menyerap dan menerapkan kode etik pada berbagai 
kondisi penugasan profesional. 
 
Sementara itu keuntungan keempat, anggota sebagai suatu keseluruhan, akan 
bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi.  Keragaman pandangan 
atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak 
menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi.  Kode etik 
akan menjadi panduan standar untuk mengatasi berbagai keragaman tindakan etis 
anggota karena latar belakangnya yang berbeda.   Kelima, menjadi suatu standar 
pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi.  Kode etik 
sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati.  Dengan perangkat 
standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan 
sekaligus kebijakan asosiasi profesi.  Keenam, anggota akan menjadi dapat lebih baik 
menilai kinerja dirinya sendiri.  Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus 
dijadikan bahan instropeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum 
dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya.  Ketujuh, profesi dapat 
membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan 
etisnya.  Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat 
mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik.  
Dengan adanya kode etik, kepercayaan publik akan selalu terjaga dengan selalu 
menghargai integritas profesi.  Dan kedelapan, anggota dapat menjustifikasi 
perilakunya jika dikritik.  Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di 
masyarakat atas perilaku profesional anggota.  Dengan adanya kode etik anggota 
dapat dengan lebih mudah menjelaskan mengapa perilaku-perilaku tertentu 
dijalankan.  Etika profesi akuntan publik di Indonesia dikodifikasikan dalam bentuk 
kode etik, yang mana struktur kode etik ini meliputi prinsip etika, aturan etika dan 
interpretasi aturan etika (IAI, 1998; 301).  Struktur yang demikian setidaknya 
menggambarkan kebutuhan minimal bagi profesi akuntan untuk memberikan jasa 
yang efektif kepada masyarakat.  
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Dalam kerangka etika profesi yang dikodifikasikan dalam kode etik IAI, Prinsip 
etika merupakan bagian utama dari kode etik tersebut.  Atas dasar ini penyajiannya 
didahului oleh suatu mukadimah.  Sebelumnya di bagian pendahuluan kode etik 
disebutkan bahwa terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 
akuntan dalam menjalankan profesinya (IAI, 1998; 301), yaitu kredibilitas, 
profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan.  Sementara itu dalam hal 
kepatuhan, dinyatakan bahwa kepatuhan pada kode etik tergantung terutama sekali 
pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota.  Namun di samping itu juga 
ditentukan adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan 
akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh 
organisasi, jika diperlukan, terhadap anggota yang melanggar.  
 
Mukadimah prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi 
anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas 
dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan (IAI, 1998; 302).  Selain itu 
prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan 
pengorbanan keuntungan pribadi.  Sementara itu Prinsip Etika Akuntan itu sendiri 
meliputi delapan butir pernyataan (IAI, 1998; 302-306).  Kedelapan butir tersebut 
meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, 
kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan 
standar teknis.   
 
Untuk memberikan pedoman etika yang spesifik di bidang profesi akuntan publik, 
IAI Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) telah menyusun aturan etika.   Dalam 
hal keterterapan aturan ini mengharuskan anggota IAI-KAP dan staf profesional 
(baik yang anggota maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja di suatu 
kantor akuntan publik untuk mematuhinya (IAI, 2001; 20000.1).  Untuk itu Rekan 
Pimpinan kantor akuntan publik yang bersangkutan bertanggungjawab atas 
ditaatinya aturan etika tersebut. Aturan etika ini meliputi pengaturan tentang (IAI, 
2001; 20000.1-20000.6) independensi, integritas dan obyektifitas, standar umum dan 
prinsip akuntansi, tanggungjawab kepada klien, tanggungjawab kepada rekan 
seprofesi, serta tanggungjawab dan praktik lain. 
 
Sementara itu interpretasi aturan etika keberadaannya sangat tergantung pada 
kebutuhan akan interpretasi lebih lanjut dari aturan-aturan etika dimaksud, dan hal 
ini menjadi kewenangan pengurus IAI Kompartemen Akuntan Publik untuk 
mengadakannya.  Dengan kondisi seperti ini, keberadaan interpretasi aturan etika 
tidak bisa dilepaskan dari keberadaan aturan etika itu sendiri. 
 
Dalam banyak hal, struktur dan isi dari Kode Etik IAI di atas sama dengan the Code of 
Professional Conduct-nya Americans Institute of Certified Public Accounting (AICPA).  Di 
dalam kode perilaku ini juga terdiri dari prinsip etika, aturan etika dan interpretasi 
aturan etika (Armstrong, 1993; 38-70 dan Brooks, 1995; 127).  Tetapi jika 
membandingkan dengan kode etik (Rules of Professional Conduct and Council 
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Interpretations) dari the Institute of Chartered Accountants of Ontario (ICAO) Kanada 
terdapat perbedaan baik dalam struktur maupun cakupan isinya (Brooks, 1995; 128-
129). 
 
Dengan demikian keberadaan kode etik profesi sebagai rumusan etika profesi 
akuntan telah dianggap sedemikian penting bagi anggota profesi.  Bagi kalangan 
profesi akuntan publik di Indonesia kode etik telah disusun sedemikian rupa 
sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam menjalankan pekerjaan 
profesionalnya.  Walaupun begitu muatan sanksi sebagaimana dianjurkan oleh 
Brooks (1989) sebagai bagian dari kode etik belum terakomodasi di dalamnya.  
Selain itu bagaimanakah kode etik profesi  ini diinternalisasikan oleh akuntan pada 
dirinya dan kantor akuntan publik tempatnya beraktifitas sehingga mewarnai 
praktik profesionalnya belum jelas terdeskripsikan. 
 
Pengembangan Etika di Organisasi 
Ada beberapa kerangka pengembangan etika di dalam suatu organisasi, 
sebagaimana misalnya disampaikan oleh White & Lam (2000) dan  Murphy (1989).  
White & Lam (2000) menyampaikan bahwa ada beberapa komponen yang perlu 
diperhatikan untuk menuju suatu sistem organisasi yang etis dengan 
institusionalisasi etika. Kerangka ini diajukan atas dasar beberapa hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan sudah membuat kode etik, di 
mana walaupun kode etik ini diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk menciptakan 
sistem organisasi yang etis.  Untuk itu adanya kode etik perlu dikombinasikan 
dengan manajemen yang efektif dan pendidikan kepada karyawan.   
 
Fenomena atas keberadaan kode etik dalam suatu perusahaan merupakan hal 
menarik untuk diperhatikan.  Ini terutama jika dihubungkan dengan tuntutan publik 
bagi dunia usaha pada umumnya untuk mengedepankan etika dalam menjalankan 
aktifitas bisnisnya.  Tuntutan ini kemudian direspon dengan antara lain membuat 
kode etik atau kode perilaku.  Scwhartz (2002) berdasarkan pandangan dari 
beberapa penulis sebelumnya menyebutkan pengertian kode etik, yaitu suatu 
dokumen formal yang tertulis dan membedakan yang terdiri dari standar moral 
untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan dan organisasi.  Sementara 
fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai standar etis yang tinggi dalam bisnis 
(Kavali dkk., 2001), atau secara prinsip sebagai petunjuk atau mengingatkan untuk 
berperilaku terhormat dalam situasi-situasi tertentu (Lozano, 2001). 
 
Di dalam aplikasi etika, kode etik merupakan pedoman etika yang paling populer di 
kebanyakan organisasi (Beekun, 1997; 4).  Kode etik organisasi (perusahaan) disusun 
dengan memperhatikan baik untuk memenuhi kepentingan pihak intern maupun 
pihak ekstern.  Memperhatikan kepentingan ini seharusnya suatu rumusan kode etik 
merefleksikan standar moral universal. Standar moral universal tersebut menurut 
Schwartz (2001) meliputi:  
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- Trustworthiness (yang dalam hal ini meliputi honesty, integrity, reliability, 
dan loyalty), 

- Respect (misalnya meliputi perhatian atas perlindungan hak azasi 
manusia), 

- Responsibility (meliputi juga accountability), 
- Fairness (meliputi penghindaran dari sifat tidak memihak, dan 

mempromosikan persamaan), 
- Caring (meliputi misalnya penghindaran atas tindakan-tindakan yang 

merugikan dan tidak perlu), dan 
- Citizenship (yang dalam hal ini meliputi penghormatan atas hukum dan 

perlindungan lingkungan). 
 

Sedangkan untuk menghindari ketidakterterapan kode etik tersebut, perumusannya 
perlu juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan mendasar yang berkaitan 
dengan waktu, keadaan, budaya dan keyakinan agama (Schwartz, 2001).  Dan 
bahkan dalam konteks yang berbeda, Lozano (2001) mengemukakan bahwa kode 
etik secara prinsip seharusnya didesain untuk memberikan inspirasi, mendorong 
dan mendukung organisasi untuk berperilaku etis dan profesional.  Dengan 
memperhatikan hal-hal di atas, kode etik yang disusun oleh sebuah organisasi 
seharusnya juga bersifat etis.    
 
Kode etik merupakan pendekatan yang tipikal untuk infusi sistem etis (White & 
Lam, 2000), sehingga banyak organisasi yang menerapkan sistem etika ini.  
Bagaimanapun beberapa temuan survei tentang keberadaan kode etik di dalam 
perusahaan menguatkan argumentasi ini, yaitu sebagian besar perusahaan (sebagai 
sebuah organisasi) yang disurvei telah mempunyai kode etik.   Sebagaimana 
disebutkan dalam White & Lam (2000), survei yang dilakukan oleh Ethics Resource 
Centre pada tahun 1997 menunjukkan bahwa tiga dari empat perusahaan yang 
disurvei telah mempunyai standar tertulis tentang perilaku etis dalam bisnis.  
Sementara dari hasil survei Ireland (1991), sebagaimana dikutip oleh White & Lam 
(2000) menunjukkan bahwa 85% dari 2000 perusahaan di Amerika Serikat 
dilaporkan telah mempunyai kode etik tertulis.  Scwhartz (2002), dari hasil telaah 
beberapa survei yang dilakukan oleh peneliti atau lembaga penelitian lainnya di 
beberapa negara, menunjukkan prosentase (%) jumlah perusahaan yang telah 
merumuskan kode etik organisasinya, yaitu:  
 -     di Amerika Serikat lebih dari 90%,  

- di  Kanada 85%,  
- di Inggris Raya 57%, dan   
- di Jerman 51%  

 
Angka-angka dalam prosentase di atas menunjukkan adanya kemauan positif bagi 
kebanyakan perusahaan untuk lebih mengedepankan etika di dalam bisnisnya.  
Kemauan ini dipicu oleh banyaknya skandal yang melingkupi perilaku bisnis pada 
umumnya, yang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1970-an dan 1980-an (Adams 
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dkk., 2001).  Demikian halnya, adanya kode etik ini dimaksudkan untuk memenuhi 
ekspektasi publik atas akibat perilaku dalam bisnis yang cenderung mengabaikan 
etika.  Selanjutnya jika ditelusuri lebih jauh, perusahaan-perusahaan membuat suatu 
kode etik atas dasar beberapa alasan (Adams dkk., 2001), yaitu:  

- Kode etik merupakan satu upaya untuk memperbaiki iklim 
organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara 
etis. 

- Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup 
mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan 
dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. 

- Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis 
sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu 
penandanya.  

- Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya 
menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, 
sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan 
dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya 
tersebut. 

- Kode etik merupakan pesan. 
 

Namun demikian dalam implementasinya, dampak keberadaan kode etik di 
perusahaan masih diperdebatkan.  Di satu sisi disebutkan dan dibuktikan adanya 
dampak positif, tetapi di sisi lain menunjukkan yang sebaliknya.  Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Adams dkk. (2001) menunjukkan bahwa dibandingkan dengan 
responden dari perusahaan yang tidak mempunyai kode etik formal (tidak tertulis), 
responden dari perusahaan yang mempunyai kode etik formal (tertulis) menilai 
lebih besarnya dukungan perusahaan untuk berperilaku etis bagi mereka.   Selain itu 
responden ini juga merasakan adanya kepuasan atas penyelesaian dilema etis yang 
mereka dapati, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata tidak dapat 
menyebutkan perilaku spesifik yang bagaimana yang dipersyaratkan ataupun 
dilarang oleh kode etik perusahaan mereka (Adams dkk., 2001).  Bagaimanapun 
kondisi ini dapat merefleksikan kurangnya sosialisasi atas isi dari kode etik 
perusahaan.   
 
White & Lam (2000), berdasarkan hasil kajian literaturnya, mengemukakan bahwa 
penciptaan kode etik jarang dapat mengurangi dilema etis dalam organisasi.  Selain 
itu mereka juga mengungkapkan bahwa jarang organisasi mengimplementasikan 
program pelatihan etika bagi karyawannya.  Dan yang lebih memprihatinkan, masih 
menurut White & Lam, adalah bahwa perusahaan yang memiliki kode etik tertulis 
lebih banyak melakukan tindakan yang salah daripada yang lainnya.  Hal demikian 
dikarenakan ketiadaan pemahaman bagaimana dilema etis itu terjadi dan mengapa 
karyawan terdorong untuk berperilaku tidak etis.  Demikian juga tindakan salah 
tersebut tetap terjadi karena tidak optimalnya distribusi informasi tentang kode etik 
kepada semua karyawan.  Sementara itu Scwhartz (2002) menunjukkan bahwa selain 
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keberadaan suatu kode etik dalam perusahaan tidak berdampak signifikan pada 
perilaku etis, juga sekaligus menunjukkan bahwa kode etik belum dapat menjadi 
penuntun karyawan atau perusahaan untuk berperilaku etis sebagaimana 
dikehendaki oleh stakeholders-nya.  Oleh karena itu dalam kondisi yang demikian, 
kode etik hanyalah sekedar simbolisme etis perusahaan.   
 
Perbedaan pandangan atas dampak dari keberadaan kode etik ini lebih jauh 
dieksplorasi oleh Scwhartz (2002).  Berdasarkan investigasinya pada tujuhbelas (17) 
hasil penelitian dia mengungkapkan bahwa tujuh dari tujuhbelas (7 dari 17) hasil 
penelitian tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari kode etik.  Sementara 
dua dari tujuhbelas (2 dari 17) menunjukkan dampak yang lemah, selebihnya (8 dari 
17) menunjukkan tidak signifikannya dampak dari adanya kode etik tersebut dalam 
perusahaan.   
 
Terlepas dari masih terdapatnya perbedaan pandangan (empiris maupun normatif) 
dari adanya kode etik, keberadaan kode etik tetaplah diperlukan.  Simbolisme nilai 
moral yang dikodifikasikan pada kode etik, betatapun sedikitnya harus dihargai 
sebagai upaya positif untuk membawa perilaku karyawan dan perusahaan untuk 
berbisnis dengan lebih baik.  Tetapi di sisi lainnya, harus pula dipahami bahwa 
adanya kode etik saja tidaklah cukup untuk membuat perilaku karyawan dan 
perusahaan untuk menjadi lebih baik dan etis.  Bagaimanapun fakta yang 
menunjukkan masih banyaknya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan-
perusahaan besar, di mana tentunya mereka telah mempunyai kode etik formal dan 
tertulis, harus disikapi dengan mengembangkan sistem etika secara lebih dari 
sekedar merumuskan kode etik perusahaan saja.  Untuk itu upaya lebih lanjut perlu 
dilakukan dengan memasukkan kode etik sebagai salah satu komponen dalam 
pengembangan (sistem) etika.   
 
Mencermati ketidakcukupan instrumen pengembangan etika yang hanya didasarkan 
pada terdapatnya kode etik, White & Lam (2000) menjelaskan sebuah latar dapat 
munculnya dilema etis.  Situasi dilematis ini kemudian mendorong berlangsungnya 
perilaku tidak etis dalam organisasi.  Means, motivation dan opportunity merupakan 
faktor-faktor yang dapat mendorong perilaku tidak etis dalam organisasi.  Hal ini 
didasarkan pada argumentasi bahwa individu-individu lebih suka menghadapi 
dilema etis jika (1) organisasi tidak memberikan "means" untuk mencegah perilaku 
tidak etis, (2) individu-individu mempunyai personal "motivation" yang didapatkan 
dari perilaku tidak etis, dan (3) posisi kerja memberikan "opportunity" untuk 
mendorong praktik tidak etis. 
 
Means dalam hal ini adalah aturan, kebijakan dan prosedur dalam suatu organisasi 
yang secara spesifik mengacu kepada etika.  Kode etik yang telah dikembangkan 
oleh berbagai organisasi, dan telah dibahas sebelumnya, termasuk dalam pengertian 
ini.  Selain kode etik, jika gagasan dari Murphy (1989) diakomodasikan maka, credo 
merupakan salah satu komponen dari means.  Corporate credos adalah pernyataan 

 Unti Ludigdo------------12



ringkas tentang nilai-nilai yang diserap oleh perusahaan dan melukiskan 
tanggungjawab etis perusahaan kepada stakeholders-nya.  Tujuan dari credo adalah 
menunjukkan seperangkat prinsip dan keyakinan yang dapat memberikan pedoman 
dan arahan dalam bekerja.   
 
Bagaimanapun individu-individu yang berada dalam organisasi berangkat dari 
berbagai motivasi diri yang juga diwarnai oleh sistem nilai yang dibawanya.  Ketika 
sistem nilai yang berkembang dalam organisasi tidak mendorong individu untuk 
berperilaku etis, maka motivasi (motivations) untuk mencapai kebutuhan dirinya 
dapat dilakukan dengan segala cara.  Oleh karenanya aspek pemenuhan kebutuhan 
individu dalam berbagai perspektifnya perlu mendapat perhatian.  Demikian halnya 
ethics program perlu diadakan.  Ethics program (Murphy, 1989) memberikan arahan 
yang lebih spesifik daripada credo yang berhubungan dengan masalah-masalah etis 
yang spesifik.  Program etika ini dijalankan antara lain melalui pendidikan atau 
pelatihan etika dan audit etika. Audit etika dapat dilakukan dengan, misalnya, 
mendasarkan pada konsep penilaian etika yang diajukan oleh Kaptein & Dalen 
(2000).   
 
Sementara itu opportunity untuk berperilaku tidak etis dapat berangkat dari posisi 
kerja yang dimiliki oleh individu.  Seberapa besar kesempatan yang dimiliki oleh 
individu untuk berperilaku tidak etis dengan memanfaatkan posisi kerjanya juga 
sangat tergantung pada keberadaan means dan terjaganya motivasi untuk 
berperilaku secara etis.  Harus dipahami pula bahwa oleh karena berbagai bidang 
organisasi mempunyai karakteristik spesifik, maka pengkreasian beberapa unsur 
means perlu dilakukan. Keberadaan komponen-komponen means dalam lingkup 
organisasi yang besar (corporate) dirasakan tidak cukup.  Ketidakcukupan ini 
didasarkan pada argumentasi bahwa berbagai area fungsional dalam perusahaan 
mempunyai budaya dan kebutuhan yang berbeda.  Untuk ini perlu juga dibuat kode 
etik atau credo yang lebih spesifik untuk masing-masing area tersebut (Murphy, 
1989).  Dalam konteks seperti inilah tailored corporate credo diadakan.  
 
Setelah memastikan adanya means, motivation dan opportunity di atas, maka langkah 
selanjutnya menurut White & Lam (2000) adalah melakukan institusionalisasi etika 
organisasi.  Konsep ini dibangun dengan mengajukan beberapa aktifitas untuk 
mengoperasionalisasikan means, motivation dan opportunity.  Aktifitas-aktifitas untuk 
mengoperasionalkan ketiga faktor pendorong perilaku etis tersebut untuk means 
adalah, misalnya, memimpin dengan keteladanan dan melibatkan karyawan pada 
semua level dalam merumuskan aturan dan prosedur untuk berperilaku etis.  
Aktifitas untuk motivation adalah, misalnya, merestrukturisasi evaluasi kinerja dan 
memberikan kompensasi bagi pegawai/karyawan yang berperilaku benar.  
Sedangkan aktifitas untuk oportunity adalah, misalnya, mengelompokkan skenario 
etis berdasarkan tipe kerja, mengembangkan simulasi dari insiden-insiden kritis, dan 
mengembangkan program pelatihan. 
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Bagaimanapun institusionalisasi etika dalam organisasi dapat dilakukan melalui 
bentuk implisit dan bentuk eksplisit (Jose & Thibodiaux, 1999).  Deskripsi di atas 
dalam banyak hal dapat dikategorikan pada bentuk institusionalisasi eksplisit.  
Bentuk eksplisit ini berdasarkan temuan Jose & Thibodiaux (1999) meliputi adanya 
kode etik, pelatihan etika, ethics newsletter, ethics hotline, ethics officer, dan komite 
audit.  Sementara itu bentuk implisit dalam institusionalisasi etika meliputi reward 
system, sistem evaluasi kinerja, sistem promosi, budaya organisasi, kepemimpinan 
etis, dukungan dari manajemen puncak, dan saluran komunikasi yang terbuka.   
 
Bentuk institusionalisasi implisit, berdasarkan studi Jose & Thibodiaux (1999), 
ternyata merupakan upaya institusionalisasi etika yang lebih populer dibandingkan 
yang eksplisit.  Bentuk yang paling populer tersebut meliputi dukungan manajemen 
puncak, kepemimpinan etis, dibukanya saluran komunikasi, dan budaya organisasi.  
Sementara upaya yang paling tidak populer meliputi ethics officers dan ethics hotline.   
 
Dari pemaparan di atas ditunjukkan adanya upaya pengembangan etika di 
organisasi dengan memperhatikan berbagai dimensi individu dan keorganisasian.  
Akan terdapat kondisi yang lebih kondusif dalam pengembangan etika jika berbagai 
dimensi ini diperhatikan.  Untuk ini perpaduan pendekatan, setidaknya yang 
terkategorikan sebagai bentuk implisit dan eksplisit, perlu diperhatikan secara 
proporsional untuk menghasilkan dampak pada perilaku etis yang memadai. 
 
Pengembangan Etika dalam Konteks Organisasi KAP 
Etika sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang 
harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu (Ward dkk., 1993), yang proses itu 
sendiri meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (inner) dan sisi luar (outer) 
yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-
masing individu.  Proses yang demikian, jika dikaitkan dengan keberadaan individu 
dalam organisasi dan peran organisasi dalam mempengaruhi individu yang terlibat 
di dalamnya, menuntut adanya suatu proses dalam penyediaan pengalaman dan 
pembelajaran bagi individu-individu tersebut.  Pembauran nilai (etika) individu 
pada budaya organisasi dan penyediaan pengalaman dan pembelajaran etika terjadi 
melalui suatu proses tertentu, yang dapat berlangsung secara sistematis dengan pola 
pengembangan tertentu pula.  Dalam batas minimal, penyediaan pengalaman dan 
proses pembelajaran ini adalah adanya keharusan bagi akuntan untuk secara 
minimal selalu merujuk kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi 
dalam menjalankan pekerjaannya.   
 
Dalam perspektif strukturasi (lihat Giddens, 2003) suatu tindakan (atau dalam hal ini 
praktik etika) merupakan interaksi antara individu dengan struktur sosial yang 
melingkupinya.  Individu sebagai manusia bagaimanapun merupakan sosok aktif 
dalam menentukan kerangka nilai yang dikembangkan dalam suatu organisasi.  
Adanya peran individu pada keberlangsungan etika dalam organisasi berdampak 
pula pada upaya pengembangan etika dalam organisasi.  Proses yang demikian 
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tentunya tidak dapat dikesampingkan dalam memahami etika di organisasi.  Di sisi 
lainnya, organisasi dapat memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan 
ekspresi nilai personal individu (Finegan, 1994), serta organisasi mempunyai 
peranan kritis dalam mempromosikan perilaku etis karyawannya (Goetsch & Davis, 
1997; 104).  Beekun (1997; 3-4) juga menyebutkan bahwa aspek organisasional 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang.  
Bagaimanapun proses yang demikian tidak berjalan apa adanya, serta sekaligus 
berlangsung dalam pola yang sama untuk semua organisasi.  Masing-masing 
organisasi tentunya mempunyai pola sendiri-sendiri.  Pola ini mencerminkan realitas 
sehari-hari dari organisasi tersebut, dan realitas sehari-hari ini tidak taken for granted.  
Sebagaimana dinyatakan oleh Berger & Luckmann (1966; 33) bahwa dunia hidup 
sehari-hari tidak hanya taken for granted sebagai realitas yang diciptakan oleh 
anggota-anggota masyarakat dalam makna perilaku hidupnya yang subyektif.  Dia 
adalah sebuah dunia yang berawal dalam pemikiran dan tindakan, dan kemudian 
dipelihara sebagai sesuatu yang riil. 
 
Berawal dari pemahaman ini suatu praktik etika di KAP dapat dilangsungkan, yaitu 
dengan memperhatikan aspek individual anggota organisasi KAP dan sekaligus 
aspek organisasionalnya.  Belajar dari yang telah dikonsepsualisasikan oleh White & 
Lam (2000), Jose & Thibodiaux (1999), serta Murphy (1989) maka praktik etika di 
KAP dapat dikembangkan secara lebih komprehenship.  Pola pengembangan praktik 
etika di KAP dilakukan sekaligus baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga di 
dalamnya harus pula selalu memperhatikan means, motivation dan opportunity.  
Namun karena masing-masing KAP mempunyai karakteristik yang berbeda, 
intensitas keterterapan konsep ini juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik 
masing-masing KAP.   
 
Baik operasionalisasi means, motivation maupun opportunity, selalu terkait dengan 
keberadaan individu.  Sehingga keberhasilan penerapan ketiganya juga bertumpu 
pada kesadaran individu-individu anggota KAP untuk mau dan mampu 
mengembangkan suatu praktik profesional yang berlandaskan etika.  Untuk itu 
penguatan personalitas anggota KAP menjadi sesuatu yang sangat penting untuk 
dikembangkan.  Dengan tidak mengesampingkan perhatian dan pemenuhan sesuatu 
yang bersifat materi, penguatan personalitas dilakukan dengan memperhatikan dan 
mengembangkan potensi emosionalitas (EQ) dan spiritualitas (SQ) anggota KAP. 
 
Mengutip pendapat Cooper & Sawaf, Agustian (2001; 289) menyebutkan bahwa EQ 
adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya 
serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh 
manusiawi.  Dengan demikian EQ mencakup pula kemampuan dalam pengendalian 
diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri 
(Goleman, 1995; xiii).    Perhatian pada EQ akan dapat mengembangkan kecerdasan 
hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi dan empati.   
Dengan dasar ini seorang individu akan mempunyai kemampuan mendengarkan 
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dan berkomunikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan mental terhadap 
kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim, dan keinginan untuk memberi 
kontribusi pada yang lainnya. 
 
Sementara itu SQ merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal transenden, 
serta hal yang mengatasi waktu.  Kecerdasan ini melampaui kekinian dan 
pengalaman manusia, dan merupakan bagian terdalam serta terpenting dari 
manusia (Pasiak, 2002; 137).  Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa, di mana 
dia dapat membantu manusia untuk menyembuhkan dan membangun dirinya 
secara utuh (Zohar dan Marshall, 2001; 8).  SQ tidak harus berhubungan dengan 
agama, demikian pula tidak bergantung pada budaya maupun nilai-nilai yang ada.  
Bagi sebagian orang SQ mungkin menemukan cara pengungkapan melalui agama 
formal, tetapi beragama tidak menjamin SQ tinggi (Zohar dan Marshall, 2001; 8).   
 
Meskipun demikian Agustian (2001; 57) mengungkapkan bahwa SQ adalah 
kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, 
melalui langkah-langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia yang 
seutuhnya (hanief), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta 
berprinsip "hanya karena Allah".  Dan lebih lanjut Rakhmat (2001; xxvii), dengan 
mengutip pendapat Marsha Sinetar, menyebutkan “kecerdasan spiritual adalah 
pikiran yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektifitas yang terinspirasi, 
theisness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi 
bagian”. 
 
Terlepas dari apakah SQ berhubungan dengan agama formal ataupun tidak, Zohar 
dan Marshall (2001; 258) menyatakan bahwa tantangan mencapai kecerdasan 
spiritual yang tinggi tidak bertentangan dengan agama karena kebanyakan manusia 
tetaplah membutuhkan semacam kerangka “keagamaan” sebagai panduan untuk 
menjalani kehidupannya.  Dalam hal ini harus diakui bahwa kehidupan manusia 
berkembang pesat ketika menganut keyakinan dasar yang sangat mendalam, di 
mana kalau tanpa semua itu manusia akan mendapati kesesatan dalam hidupnya.  
Lebih lanjut Zohar dan Marshall mengungkapkan bahwa adanya suatu “titik Tuhan” 
dalam susunan saraf otak manusia menunjukkan suatu kemampuan untuk 
menjalani semacam pengalaman keagamaan dan/atau keyakinan memberikan suatu 
keuntungan evolusioner pada spesies manusia.  Motivasi terkuat dalam hidup bagi 
orang beragama adalah Tuhan.  Inilah sebenarnya karakter asasi manusia. Bekal 
asasi inilah yang kemudian mengarahkan kecenderungan manusia untuk selalu 
menuju kebenaran (hanief) dalam hidupnya.   
 
Dari penjelasan di atas, hal yang mendasar dalam kecerdasan spiritual ini adalah 
hubungannya dengan penemuan makna atau nilai-nilai kehidupan, di mana 
dengannya suatu cara dapat diikuti serta mendorong manusia untuk berjuang dan 
juga memberi suatu tujuan.  Kehidupan modern dewasa ini telah dianggap 
menjauhkan kehidupan manusia dari pencapaian makna kehidupan, sehingga 
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manusia modern mengidap “penyakit makna”.  Bahkan “penyakit makna” inilah 
yang kemudian oleh Zohar & Marshall (2001; 26) dianggap sebagai pangkal 
timbulnya berbagai penyakit fisik (seperti kanker, jantung, alzheimer dan lain-
lainnya) melalui depresi, rasa lelah, alkoholisme, dan kecanduan narkoba.  
Bagaimanapun “penyakit makna” tidaklah muncul secara tiba-tiba tetapi melalui 
jalan panjang, di mana ini antara lain melalui semangat humanisme Barat.  Sebuah 
humanisme sempit yang membatasi pandangannya hanya pada manusia, sehingga 
berakibat pada jatuhnya manusia pada egoisme diri yang memutuskan 
hubungannya dari makna dan perspektif yang lebih luas (lihat Zohar & Marshall, 
2001; 28).  
 
Atas kondisi demikianlah peningkatan SQ diperlukan dalam pengembangan praktik 
etika di KAP, sehingga perilaku akuntan dan staf professional lainnya tidak 
terperosok lebih dalam pada situasi yang jauh dari perilaku etis.   SQ 
memungkinkan seseorang untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal 
dan interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri dan orang lain (Zohar 
& Marshall, 2001; 12).  Selain itu SQ juga membuat seseorang mempunyai 
pemahaman tentang siapa dirinya dan apa makna segala sesuatu bagi dirinya, dan 
bagaimana semua itu memberikan suatu tempat di dalam dunianya kepada orang 
lain dan makna-makna mereka.   
 
Simpulan 
Mencermati berbagai malpraktik dalam bisnis dan profesi akuntan yang telah 
berlangsung sedemikian masif, maka dalam lingkup keorganisasian diperlukan 
suatu upaya pengembangan praktik etika di KAP.  Pengembangan ini dilakukan 
baik meliputi upaya-upaya eksplisit maupun implisit.  Upaya eksplisit dilakukan 
antara lain dengan adanya kode etik, pelatihan etika, ethics newsletter, ethics hotline, 
ethics officer, dan komite etika.  Sementara itu upaya dalam bentuk implisit meliputi 
reward system, sistem evaluasi kinerja, sistem promosi, budaya organisasi, 
kepemimpinan etis, dukungan dari manajemen puncak, dan saluran komunikasi 
yang terbuka. 
 
Oleh karena berlangsungnya berbagai upaya pengembangan praktik etis tersebut 
sangat bertumpu pada kesadaran individu anggota KAP (termasuk pimpinannya), 
maka penguatan dimensi personalitasnya harus dilakukan.  Pengembangan dimensi 
personalitas ini tidak hanya mendasarkan pada penguatan sesuatu yang material 
dan rasional (IQ).  Lebih dari itu penguatan personalitas dilakukan pula dengan 
memperhatikan potensi emosionalitas (EQ) dan spiritualitas (SQ) anggota KAP.  
Dengan memperhatikan ini maka anggota KAP akan mempunyai karakter yang kuat 
sebagai pribadi yang utuh, serta pribadi yang mampu memahami makna 
profesionalitas dan makna hidup sebagai manusia profesional.  Perhatian atas EQ 
dan SQ ini diwujudkan melalui pola yang formal (terstruktur) maupun informal.  
Pola yang formal antara lain dilakukan dengan proses pelatihan yang 
terlembagakan, sementara yang informal melalui interaksi saling belajar di antara 
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para anggota KAP (dan yang ideal untuk ini adalah adanya pimpinan yang 
menginspirasi). 
 
Dengan pola pengembangan etika yang komprehenship, termasuk di dalamnya 
penguatan personalitas individu-individu anggota KAP, maka profesi akuntan 
publik akan dapat berperan lebih baik dalam penciptaan good governance di 
Indonesia.  Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi yang dapat menjadi 
pilar terwujudnya good governance.  Suatu pertanggungjawaban dalam pengelolaan 
suatu institusi (bisnis atau publik) harus pula meliputi pertanggungjawaban 
keuangannya, yaitu dengan menyajikan laporan keuangan.  Kelayakan laporan 
keuangan ini, sehingga menjadi layak dipercaya sebagai dasar pengambilan suatu 
keputusan, juga sangat ditentukan oleh akuntan dan KAP yang memeriksanya. 
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