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A. Pendahuluan 

Profesi merupakan  suatu  bidang  kerja  yang memerlukan  keahlian  dan  independensi 

yang oleh karena itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Keahlian diperoleh melalui 

rangkaian  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  secara  terpogram  dan  terukur. 

Independensi diperlukan  tidak hanya untuk dapat menjalankan  keahlian dengan baik, 

tetapi lebih dari itu independensi kerja itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dalam perkembangan masyarakat,  semakin banyak bidang profesi yang dibutuhkan di 

berbagai bidang. Perkembangan lain yang terjadi adalah munculnya produk hukum yang 

mengatur  profesi‐profesi  tertentu.  Pengaturan  diperlukan  setidaknya  dari  tiga  aspek. 

Pertama,  memastikan  bahwa  hanya  orang  yang  memiliki  keahlian‐lah  yang  dapat 

menjalankan profesi tertentu. Kedua, memberikan perlindungan kepada profesi tertentu 

dari  hal‐hal  yang  dapat  merugikan  atau  mengganggu  profesi.  Ketiga,  memberikan 

perlindungan kepada masyarakat. 

Terdapat  kecenderungan  tarik  ulur  antara  tujuan  kedua  dan  ketiga,  yaitu  antara 

memberikan  perlindungan  kepada  profesi  terutama  dalam  hal menjada  independensi 

dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  agar  benar‐benar 

mendapatkan layanan yang profesional. Hal ini tidak hanya terjadi pada profesi Akuntan 

Publik  melainkan  juga  terhadap  profesi  lain  seperti  Dokter,  Advokat,  dan  Notaris. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh permohonan pengujian Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 

2011  tentang Akuntan Publik  (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik), serta beberapa 

pengujian UU terkait dengan profesi yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketentuan  yang  diajukan  permohonan  dalam  perkara  ini merupakan  ketentuan  yang 

memberikan ancaman pidana terhadap akuntan publik, yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 UU 

Akuntan Publik. Pasal 55 menyatakan: 

 “Akuntan Publik yang: 
a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan  data 

yang berkaitan dengan  jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1) huruf j; 



b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau 
catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan  jasa 
yang  diberikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  sehingga  tidak  dapat 
digunakan  sebagaimana  mestinya  dalam  rangka  pemeriksaan  oleh  pihak  yang 
berwenang 

dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  dipidana  denda  paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” 

 

Sedangkan Pasal 56 UU Akuntan Publikmenyatakan: 

“Pihak  Terasosiasi  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” 

 

Terhadap  perkara  tersebut,  hal‐hal  yang  perlu  dijawab  sesuai  dengan  permintaan 

pemohon adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perlindungan  terhadap profesi menjadi bagian dari perlindungan  terhadap 

hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara di dalam UUD 1945? 

2. Apakah  hak‐hak  tersebut  dirugikan  oleh  ketentuan  Pasal  55  dan  56  UU  Akuntan 

Publik? 

 

B. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Profesi 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan merupakan  anugerah‐Nya  yang 

wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan  pemerintah, 

dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia 

(Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999).  

Definisi  tersebut  setidaknya mengandung  5  (lima)  unsur,  yaitu  (1)  hak  asasi manusia 

terdiri dari seperangkat hak atau serangkaian hak yang terkait satu dengan yang lain; (2) 

hak tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang berarti sudah ada dan 

melekat semenjak manusia  lahir dan sepanjang hidupnya;  (3) hak  tersebut merupakan 

karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  sehingga  dimiliki  sama  oleh  setiap  umat manusia  dan 

bukan  merupakan  pemberian  negara  atau  entitas  lain;  (4)  oleh  karena  dimiliki 

bersamaan dengan keberadaan dan hakikat manusia serta bukan merupakan pemberian 

negara, maka harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, 

serta  setiap orang; dan  (5)  tujuan dari penghormatan dan perlindungan  adalah untuk 



kehormatan harkat dan martabat manusia yang berati tidak hanya untuk kelangsungan 

hidup manusia secara biologis, tetapi  lebih dari  itu adalah untuk mewujudkan manusia 

yang dapat hidup secara berkemanusiaan. 

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia, maka seperangkat hak dimaksud dimiliki oleh setiap 

manusia  sejak  kelahirannya  tanpa membedakan  etnis,  ras,  agama  serta  jenis  kelamin 

dan tetap dimiliki sepanjang hidup tanpa membedakan status kewarganegaraan, status 

ekonomi  dan  sosial,  serta  pekerjaan  dan  profesi  yang  dijalani. Oleh  karena  itu  setiap 

umat manusia  yang menjalani profesi  tertentu  (in  casu Akuntan Publik)  juga memiliki 

hak asasi manusia yang harus dijamin, dijunjung tinggi dan dilindungi baik secara pribadi 

maupun dalam menjalani profesi. 

Terlebih  lagi, seperangkat hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati tersebut tidak 

hanya  yang  berkaitan  dengan  eksistensi  biologis  manusia,  melainkan  mencakup 

kepentingan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Harkat 

dan martabat  sebagai manusia  adalah  suatu  kondisi  yang  hanya  dapat  dipenuhi  jika 

manusia memiliki  kebebasan  untuk  hidup  bersama  dan  kebebasan  serta  kesempatan 

untuk  mendapatkan  pengakuan  yang  sederajat  dengan  manusia  lain.  Pengakuan 

tersebut  hanya  mungkin  didapatkan  jika  seseorang  melakukan  kegiatan  yang 

bermanfaat  bagi manusia  lain  berdasarkan  keahlian  yang  dimiliki  dan  sesuai  dengan 

perkembangan  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  hak  untuk  bekerja,  hak 

mengembangkan diri, hak memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak 

memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan,  serta  hak  atas  rasa  aman  dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah 

bagian dari hak asasi manusia  [Pasal 28C ayat  (1) dan ayat  (2), Pasal 28D ayat  (1), dan 

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]. 

Menjalani suatu profesi akuntan publik adalah perwujudan dari hak untuk bekerja, hak 

mengembangkan  diri,  serta  hak  untuk memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan. 

Untuk dapat menjalankan profesi  tersebut  tentu  seseorang harus dipenuhi  rasa aman 

dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat 

sesuatu  sesuai  tuntutan  profesi.  Apalagi  di  dalam menjalankan  suatu  profesi mutlak 

diperlukan  adanya  keahlian  yang  tidak  dimiliki  oleh  setiap  orang,  yang  berdasarkan 

keahlian  itulah  semua  pertimbangan  untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan 



sesuatu harus diletakkan. Untuk dapat menjadikan keahlian sebagai dasar pertimbangan 

utama  dalam  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu,  diperlukan  adanya 

independensi dari  kepentingan  atau pengaruh  apapun  selain dari  keahlian  itu  sendiri. 

Oleh  karena  itu  suatu  profesi  hanya  dapat  dijalankan  jika  terdapat  rasa  aman  dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menjalankan profesi itu. 

Dengan  demikian  jelas  bahwa  perlindungan  hak  asasi  manusia  memiliki  implikasi 

terhadap perlindungan profesi, baik  terhadap orang yang menjalani maupun  terhadap 

tindakan  yang dilakukan dalam profesi  itu. Walaupun  secara eksplisit UUD 1945  tidak 

menyebutkan  perlindungan  terhadap  profesi,  namun  menjalani  suatu  profesi  dan 

melakukan  tindakan  dalam  profesi  itu  adalah  manifestasi  dari  beberapa  hak  yang 

dijamin dalam UUD 1945, antara  lain hak untuk bekerja, hak mengembangkan diri, hak 

memajukan diri, hak memperoleh manfaat dari  ilmu pengetahuan, serta hak atas  rasa 

aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan untuk melakukan  sesuatu  atau  tidak 

melakukan sesuatu. 

Selain itu, dalam proses perubahan UUD 1945 kebebasan dan perlindungan profesi juga 

pernah disampaikan walaupun tidak dibahas secara khusus. Pada Rapat Ke‐3 Panitia Ad‐

Hoc  I  Badan  Pekerja  MPR  RI,  dengan  agenda  Pengantar  Musyawarah  Fraksi,  Fraksi 

Kebangkitan  Bangsa  melalui  juru  bicara  Abdul  Khaliq  Ahmad  menyampaikan  pokok‐

pokok materi  perubahan  UUD  1945,  antara  lain  tentang  hak  asasi manusia  sebagai 

berikut: 

“Sebagai  negara  yang menjunjung  tinggi  demokrasi,  tentu  negara memberi kebebasan 
yang otonom kepada  setiap warga negara untuk  berkreasi dan berekspresi, serta dalam 
menentukan  profesi  dan  jalan  hidupnya.  Untuk  itulah,  UUD  sebagai  landasan  dan 
fundamental,  serta  pegangan  konstitusional,  maka  menurut  Fraksi  Kengakitan  Bangsa, 
apakah tidak sebaiknya dicantumkan secara tegas/khusus   tentang HAM. Memang  benar, 
sementara ini UUD 1945 sudah membahasnya secara    implisit tetapi tetapi terasa kurang 
oleh  kita  semua.  Dalam  pandangan  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa,  paling  tidak  sebuah 
UUD harus  memuat prinsip‐prinsip HAM,sebagai berikut : 
1.  Menjamin  dan memelihara terhadap kebebasan berprofesi 
2.  Menjamin  dan memelihara kebebasan untuk mendapat kekayaan 
3.  Menjamin  dan memelihara terhadap kebebasan beragama 
4.  Menjamin      dan   memelihara   terhadap   kebebasan   menjaga keturunan 
5.  Menjamin  dan memelihara terhadap kebebasan hidup.” 

 



Pada Rapat Sinkronisasi Panitia Ad Hoc  I BP MPR, 14 Juli 2000, anggota PAH  I Hamdan 

Zoelva  juga menyampaikan perlunya perlindungan  terhadap profesi, khususnya profesi 

hukum  seperti  pengacara.  Saat  itu  disampaikan  bahwa  hal  itu  sudah  pernah 

dikemukakan,  tetapi  tidak masuk baik dalam pembahasan hak  asasi manusia maupun 

kekuasaan  kehakiman.  Pendapat  tersebut  ditanggapi  oleh  anggota  Andi  Mattalatta 

bahwa  yang  masuk  dalam  UUD  adalah  supra  struktur,  atau  institusi  yang  memiliki 

kewenangan publik. Sedangkan institusi profesi secara umum masuk dalam pengaturan 

hak asasi manusia. Untuk profesi pengacara misalnya, yang diatur dalam ketentuan hak 

asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. 

 

C. Kerugian Konstitusional Pemohon 

Apakah  hak  konstitusional  yang  terkait  dengan  profesi  akuntan  publik  sebagaimana 

diuraikan  pada  sub  bahasan  sebelumnya  dirugikan  dengan  berlakunya  Pasal  55  dan 

Pasal  56  UU  Akuntan  Publik?  Terhadap  pertanyaan  ini  tentu  harus  dilihat  norma  di 

dalam pasal‐pasal dimaksud. Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik adalah ketentuan 

yang memberikan  ancaman  pidana  bagi  profesi  akuntan  publik  dan  terasosiasi  yang 

melakukan suatu tindakan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 

56 UU Akuntan Publik. 

Suatu  ketentuan  pidana  tentu  saja  tujuannya  adalah  agar  seseorang  tidak melakukan 

sesuatu  tindakan  tertentu  dengan  cara  memberikan  ancaman  pidana  bagi  yang 

melakukan. Sudah pasti ketentuan ini akan menciptakan rasa tidak aman atau rasa takut 

untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  memenuhi  kualifikasi 

tindak pidana itu. Ancaman pidana berpotensi mengurangi independensi profesi karena 

membuat  seseorang  dalam  profesi  itu  tidak  hanya  mendasarkan  keahlian  dalam 

melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu,  tetapi  juga  mempertimbangkan  apakah 

tindakan yang dilakukan masuk kualifikasi tindak pidana atau tidak. 

Pada saat tindakan profesi tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh keahlian yang dimiliki, 

maka  seseorang  berpotensi  kehilangan  profesi  itu  sendiri.  Hal  ini  berarti  hak  atas 

pekerjaan, hak mengembangkan diri, hak untuk menikmati manfaat  ilmu pengetahuan 

akan  berpotensi  dirugikan.  Inilah  kerugian  konstitusional  yang  setidaknya  potensial 

dialami  oleh  pemohon  yang  disebabkan  oleh  berlakunya  Pasal  55  dan  Pasal  56  UU 

Akuntan Publik. 



 

D. Penutup 

Potensi kerugian konstitusional pemohon  itu  tentu saja  tidak serta merta berarti Pasal 

55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai ketentuan 

pidana  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  apakah  perbuatan‐perbuatan  yang 

ditentukan  dalam  kedua  pasal  dimaksud  memang  dapat  dikategorikan  sebagai 

perbuatan  pidana  dan  dalam  konteks  profesi  akuntan  publik  apakah  perbuatan‐

perbuatan dimaksud merupakan  tanggungjawab  seorang akuntan publik,  serta apakah 

perumusannya tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. 

Terkait  dengan  sanksi  pidana,  dalam  Putusan  Nomor  4/PUU  –  V/2007  Mahkamah 

Konstitusi  telah  menyatakan  bahwa  pemberian  sanksi  pidana  harus  memperhatikan 

perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Mahkamah 

memberikan 5 (lima) pedoman sebagai berikut: 

1) ancaman  pidana  tidak  boleh  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  pada 

dasarnya dapat dicapai dengan cara  lain yang sama efektifnya dengan penderitaan 

dan kerugian yang lebih sedikit,  

2) ancaman  pidana  tidak  boleh  digunakan  apabila  hasil  sampingan  (side  effect)  yang 

ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi,  

3) ancaman pidana harus rasional,  

4) ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban, sesuai dengan hukum, 

dan kompetensi (order, legitimation, and competence), dan  

5) ancaman  pidana  harus  menjaga  kesetaraan  antara  perlindungan  masyarakat, 

kejujuran,  keadilan  prosedural  dan  substantif  (social  defence,  fairness,  procedural 

and substantive justice).  

 


