
1

Jakarta, 16 Nopember 2011

Kepada yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta.

Perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN

PUBLIK (LNRI TAHUN 2011 NO. 51, TLNRI NOMOR 5215)

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1.  Nama         : Dr. M.Achsin, SE.,SH.,MM.,M.Ec.Dev.,Ak.,CPA

Profesi        : Akuntan Publik

Alamat        : Jl Sunan Ampel I No 16  RT/RW : 009/002

Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur

Selanjutnya disebut------------------------------------------Pemohon I;

2. Nama         : Drs. Anton Silalahi, Ak., CPA

Profesi        : Akuntan Publik

Alamat        : Jl. Kayu Manis III Baru No 30 RT 015 RW 002

Matraman, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut-----------------------------------------Pemohon II;
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3.  Nama         : Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA

Profesi        : Akuntan Publik

Alamat        : Jl. Patra Kumala No 34 RT/RW: 002/001

Pal Merah, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut------------------------------------------Pemohon III;

4. Nama         : Rahmat Zuhdi, SE,MSA

Profesi        : Senior Auditor KAP KBAA

Alamat        : Jl. Joyogrand Blok 6 No 77 Merjosari

Lowokwaru,  Malang

Selanjutnya disebut-----------------------------------------Pemohon IV;

5. Nama         : M. Zainudin, SE

Profesi        : Pegawai KAP KBAA

Alamat        : Jl. Danau Belayan C5 B3 Sawojajar Malang

Selanjutnya disebut-----------------------------------------Pemohon V;

Untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON dalam hal ini

memberi kuasa kepada: Aan Eko Widiarto, SH, MHum dan Faizin Sulistio,

SH, LLM konsultan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

beralamat di Jalan MT Haryono 169 Malang, Jawa Timur; berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 7 November 2011.

Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), dengan ini

mengajukan Permohonan Pengujian terhadap Ketentuan Pasal 55 dan Pasal

56 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin

praktik dari Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa asurans. Izin
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tersebut diberikan kepada Akuntan Publik apabila telah memenuhi

persyaratan yang antara lain adalah memiliki sertifikat atau surat tanda lulus

Ujian Profesi Akuntan Publik yang sah, yang dikenal dengan CPA (Certified

Public Accountant).

Kegiatan yang dilakukan oleh Akuntan Publik terutama untuk

menjalankan profesinya agar memenuhi standar auditing (proses penerbitan

hasil kerja Akuntan Publik) mencakup (1) engagement, (2) pembuatan

rancangan audit ([a] memahami lebih lengkap usaha klien yang laporan

keuangannya akan diaudit, [b] evaluasi pengendalian intern, [c] reviu

analitis untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji meterial,

bagian/item/akun laporan keuangan/tranksaksi atau transaksi/even yang

mempengaruhi laporan keuangan [termasuk sampel dan metode

samplingnya], materialitas, bukti yang akan digunakan, prosedur yang akan

diterapkan, dsb), (3) penerapan prosedur termasuk penyesuaian bagian dari

rancangan proses audit agar audit efektif dan efisien sekaligus perekaman

pelaksanaan penerapan proses audit, (4), pembuatan draft laporan untuk

pembahasan bersama auditee, (5) pembahasan draft laporan audit dengan

auditee, (6) penerbitan laporan audit.

Tahapan yang harus dilalui Akuntan Publik adalah proses

engagement (perikatan) yaitu proses persetujuan oleh Akuntan Publik untuk

melaksanakan audit atas permintaan klien. Klien membuat surat permintaan

audit atau sejenis call for proposal. Akuntan Publik harus menerapkan

beberapa prosedur untuk menentukan menerima atau menolak perikatan

tersebut. Selama proses engagement Akuntan Publik harus menjelaskan

kepada (calon) klien mengenai keterbatasan audit yang dilakukan Akuntan

Publik termasuk menjelaskan bahwa audit dilakukan berdasarkan pengujian

(menggunakan sampel).

Bila Akuntan Publik memutuskan menerima perikatan tersebut,

kesepakatan dibuat dalam engagement letter yang di dalamnya dinyatakan
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berbagai syarat atau ketentuan, terutama mengenai (lingkup audit, standar

yang digunakan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit, laporan atau

hasil audit, tanggung jawab Akuntan Publik dan tanggung jawab

manajemen (yang menjadi tanggung jawab Akuntan Publik adalah

pernyataan yang dibuatnya, sedangkan penyajian, kewajaran dan aspek lain

apapun mengenai laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen).

Sesuai dengan penjelasan selama proses engagement tentang keterbatasan

audit, engagement letter juga memuat hal tentang keterbatasan audit termasuk

audit adalah berdasarkan pengujian (menggunakan sampel).

Akuntan Publik memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit

atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan

historis dan jasa asurans lainnya. Jasa asurans adalah jenis jasa Akuntan

Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas

hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan

berdasarkan suatu kriteria.

Pertama, yang dimaksud dengan jasa audit atas informasi keuangan

historis adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan

historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable

assurance) atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis yang

kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi

keuangan historis itu akan mencakup antara lain laporan keuangan, bagian

dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu

laporan keuangan.

Pemberian jasa audit itu akan menghasilkan simpulan akhir atau

opini atau pernyataan pendapat dari Akuntan Publik yakni: opini wajar

tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar dengan pengecualian (qualified

opinion), tidak setuju (adverse opinion) atau tidak memberikan pendapat

(disclaimer/no opinion). Dalam pemberian jasa audit, tanggung jawab Akuntan

Publik terletak dan melekat pada opini atau pernyataan pendapatnya atas
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laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan kewajaran

penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung

jawab manajemen.

“Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen.
Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk
menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun
dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya,
mencatat, mengolah, meningkat dan melaporkan transaksi
(termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi
manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi
entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada
dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen.
Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern
tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. (SA Seksi
110 – 03 – PSA, Paragraf 03)

Pernyataan pendapat Akuntan Publik adalah mengenai kewajaran

berdasarkan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

bukan tentang kebenaran laporan keuangan. Pernyataan pendapat tersebut

adalah tentang keyakinan memadai (reasonable assurance), bukan kebenaran

absolut. Hal ini tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

sebagai berikut:

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan
audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh
kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan
karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan
memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi.
Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan
melaksanakan audit guna memeperoleh keyakinan bahwa salah saji
terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan,
yang tidak material terhadap laporan keuangan” (SPAP, SA Seksi 110 –
02 – PSA Paragraf 02).

Kedua, yang dimaksud jasa reviu atas informasi keuangan historis

adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis

yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas
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kewajaran penyajian informasi keuangan historis dan kesimpulannya

dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif. Revieu atas laporan keuangan

merupakan pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang

menghasilkan dasar memadai bagi Akuntan Publik untuk memberikan

keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus

dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Generally

Accepted Accounting Principles in Indonesia), atau sesuai dengan basis

akuntansi komprehensif yang lain. Hasil reviu yang dilaksanakan melalui

prosedur permintaan keterangan dan analisis harus menjadi dasar memadai

bagi Akuntan Publik untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak

ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan.

Tujuan reviu berbeda dengan tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk

memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan; sedangkan reviu tidak memberikan

dasar untuk menyatakan pendapat, karena dalam reviu tidak mencakup

pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko

pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan yang menguatkan melalui

inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang

bisa dilaksanakan dalam jasa audit.

Pemberian jasa reviu ini dapat saja menjadikan perhatian Akuntan

Publik hanya menuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan

keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa Akuntan Publik akan

mengetahui semua hal penting yang akan terungkap seperti pemberian jasa

Akuntan Publik melalui jasa audit. Karena itu jasa audit akan memberikan

keyakinan memadai (reasonable assurance) sedangkan pada reviu akan

menghasilkan keyakinan terbatas (limited reasonable). Demikian pula, kertas

kerja antara jasa audit dengan jasa review tentu akan berbeda baik pada isi,

kuantitas, prosedur, kelengkapan dan lainnya.
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Ketiga, yang dimaksud dengan jasa asurans lainnya adalah

perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan

historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain adalah perikatan

asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan,

evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi

keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum.

Selanjutnya, kualitas pekerjaan Akuntan Publik akan tercermin dalam

kertas kerjanya (working papers). Kertas kerja merupakan dokumen yang

dapat menggambarkan jejak-jejak aktifitas yang dilakukan Akuntan Publik

pada saat dan selama pemberian jasa asurans dari awal hingga akhir.

Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang
prosedur yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang
diperolehnya dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya
(SPAP, hal.339.2).

Audit documentation is the record of audit procedures performed, relevant
audit evidence obtained, and conclusions the auditor reached. Audit
documentation, also known as working papers or workpapers, may be
recorded on paper or on electronic or other media... (International Auditing
and Assurance Standards Board, ISA: 230, December 2002).

Dengan demikian, isi dari kertas kerja akan berupa prosedur, program

audit, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi, ikhtisar dari

dokumen-dokumen perusahaan, daftar atau komentar yang dibuat atau

diperoleh Akuntan Publik. Kertas kerja itu dapat pula berupa data yang

disimpan dalam pita magnetik, film, atau media yang lain. Rangkaian kerja

inilah yang merupakan basis utama bagi pemberian opini Akuntan Publik

atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas yang diauditnya.

Hal yang sama juga dinyatakan AICPA (American Institute of Certified

Public Accountants) dalam AU Section 339.05 tentang Audit Documentation

sebagai berikut:

Audit documentation includes, for example, audit programs, analyses, issues
memoranda, summaries of significant findings or issues, letters of
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confirmation and representation, checklists, abstracts or copies of important
documents, correspondence (including e-mail) concerning significant
findings or issues, and schedules of the work the auditor performed. Abstracts
or copies of the entity's records (for example, significant and specific
contracts and agreements) should be included as part of the audit
documentation if they are needed to enable an experienced auditor to
understand the work performed and conclusions reached. The audit
documentation for a specific engagement is assembled in an audit file.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan

Akuntan Publik mengenai kuantitas, bentuk, dan isi kertas kerja untuk

perikatan tertentu meliputi:

a. Sifat perikatan yang dibuat;

b. Sifat laporan;

c. Sifat laporan keuangan, daftar, dan keterangan yang perlu bagi

Akuntan Publik dalam pembuatan laporan;

d. Sifat dan kondisi catatan klien;

e. Tingkat risiko pengendalian;

f. Kebutuhan dalam keadaan tertentu untuk mengadakan supervisi

dan review atas pekerjaan yang dilakukan para asisten (pihak

terasosiasi).

Pada intinya, kuantitas, tipe dan isi kertas kerja akan bervariasi yang

disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi oleh Akuntan Publik. Namun

demikian, kertas kerja itu harus cukup memperlihatkan bahwa catatan

akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang

dilaporkan.

Oleh karena itu, untuk membangun kualitas pekerjaan yang tinggi,

dalam pemberian jasa asurans, Akuntan Publik wajib berpedoman pada

Kode Etik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan

Metodologi/Pedoman Teknis. SPAP memuat standar aduting dan standar

lainnya. Di dalam SPAP juga terdapat Standar Pengendalian Mutu (SPM).

Standar auditing tersebut bersumber dari standar yang dikeluarkan American
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Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 1998), International Sandards of

Auditing (ISA) yang dikeluarkan International Auditing and Assurance

Standards Board (IAASB) yang akan efektif diadopsi tahun 2012 dan standar

profesional lain yang dikeluarkan International Federation of Accountants

(IFAC). SPAP berisi banyak hal tentang penerapan judgment dalam

perancangan, pelaksanaan dan pelaporan perikatan audit.

Sesuai dengan uraian di atas, format hasil kerja Akuntan Publik

hanyalah berupa surat yang umumnya dalam satu atau dua lembar saja

yang diberi judul Laporan Auditor Independen atau LAI (untuk jasa audit).

Memang dalam praktik LAI ini dilampiri dengan laporan keuangan entitas

yang disajikan oleh manajemen Laporan keuangan terdiri dari (1) Neraca, (2)

Laporan Laba Rugi, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Laporan Arus Kas

dan (5) Catatan atas empat unsur laporan keuangan tersebut. Catatan ini

berisi uraian ringkas mengenai karakteristik umum entitas tersebut,

kebijakan akuntansi (pilihan-pilihan aspek akuntansi yang digunakan dalam

menyajikan laporan keuangan), keterangan dan pengungkapan mengenai

akun-akun tertentu, transaksi tertentu dan lingkungan usaha/kelangsungan

usaha entitas dan keterangan lain. Laporan keuangan ini terdiri dari

lembaran yang jauh lebih banyak dari LAI. Laporan keuangan entitas

tersebut dan LAI dibundel (dijilid) menggunakan cover yang memuat nama

dan logo KAP dan LAI yang di tempatkan di bagian depan.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur Akuntan Publik sangat

penting dan urgen. Dengan kata lain UU Akuntan Publik merupakan

kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam situasi pembangunan nasional

saat ini yang  memerlukan perekonomian nasional  yang sehat dan efisien

serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila

dan UUD NRI 1945. Hal tersebut sebagaimana diinsyafi pembentuk UU

Akuntan Publik dalam konsiderannya yang berbunyi:
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“bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam
pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era
globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian
nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu
informasi dalam bidang keuangan.”

Konsiderans itu menyiratkan bahwa Profesi Akuntan Publik

merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil

pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi, profesi

Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan

transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Dengan demikian bagi Kami, Para Pemohon, diundangkannya

UU Akuntan Publik merupakan suatu kehormatan yang luar biasa sehingga

Kami merasa ditempatkan sebagai warga negara terhormat di negeri ini.

Keberadaan UU Akuntan Publik ini akan menegaskan keberadaan dan

peranan Akuntan Publik yang semakin dibutuhkan masyarakat, serta

kepastian dan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun akuntan

publik. Selanjutnya, keberadaan UU Akuntan Publik ini juga akan

melengkapai beberapa Undang-Undang yang telah ada saat ini, yang

menyebutkan adanya peran Akuntan Publik. Para Pemohon mencatat bahwa

sekurang-kurangnya terdapat 22 Undang-Undang antara lain UU

Perbankan, UU Perseroan Terbatas, UU Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung

Jawab Keuangan Negara, UU Pemilu, UU Pariwisata, dan lainnya yang pada

pokoknya menyebutkan adanya kewajiban bagi suatu perusahaan, institusi,

atau entitas untuk menyerahkan laporan keuangan atau informasi keuangan

lainnya kepada Akuntan Publik untuk diaudit dengan tujuan

meningkatkan kredibilitas informasi keuangan.

Dalam perspektif internasional, Indonesia sebagai salah satu

anggota negara G-20 juga telah berkomitmen untuk menggunakan standar
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internasional di bidang pelaporan keuangan dan auditing pada tahun 2012.

Demikian juga dari sisi profesi, melalui Ikatan Akuntan Indonesia dan

Institute Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan

publik Indonesia telah berkomitmen menjadi anggota International Federation

of Accountants (IFAC), juga telah berkomitmen untuk memenuhi Statement of

Membership Obligation (SMO) yaitu kewajiban untuk mengadopsi standar

internasional pelaporan keuangan (IFRS), standar auditing international

(ISA), dan kode etik internasional, termasuk standar internasional untuk

bidang pendidikan akuntansi.

Di kawasan ASEAN juga telah terjadi perkembangan yang

signifikan dengan ditandatanganinya “ASEAN MRA Framework on

Accountancy Services” oleh Pemerintah pada tahun 2008 bersama negara-

negara ASEAN lainnya. Framework tersebut berisi komitmen dan prinsip-

prinsip untuk melakukan liberalisasi jasa akuntansi yang mencakup profesi

akuntan publik di kawasan ASEAN pada tahun 2015.

Dalam konteks demikian, Akuntan Publik sebagai salah satu

elemen penting dalam mata rantai penyediaan informasi keuangan, dituntut

mampu untuk membantu Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan

elemen masyarakat lainnya mewujudkan komitmen internasional, mampu

bersaing dengan profesi akuntan publik di tingkat ASEAN dan global demi

menjaga dan meningkatkan citra Negara Indonesia di kalangan anggota

ASEAN dan G-20 khususnya, dan dunia internasional pada umumnya.

Melalui pemberian jasa berupa jasa auditing atas laporan

keuangan dan jasa lainnya akuntan publik juga turut berperan penting

dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi sektor keuangan dan

perekonomian pada umumnya, memperbaiki indeks persepsi korupsi, dan

menurunkan country risk sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor

global.
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Namun demikian, harapan besar Kami Para Pemohon

sebagaimana tergambarkan tersebut kandaslah sudah tatkala Kami

dihadapkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik. Pasal

55 dan Pasal 56 UU a quo yang  mengatur ancaman pidana telah merampas

hak-hak konstitusional. Para Pemohon sebagaimana telah dijamin dan

dilindungi dalam UUD NRI 1945. Sungguh, konstruksi norma yang berisi

ancaman pidana dimaksud tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan

publik.

Di dalam Naskah Akademik RUU Akuntan Publik yang disusun

Panitia Antar Departemen Penyusunan RUU Akuntan Publik hal. 7-8

disebutkan bahwa “Sebuah profesi terikat dalam suatu kontrak sosial

dengan masyarakat untuk melayani kepentingan publik, meski ketika

kepentingan publik bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Sebagai

balasannya, masyarakat memberikan hak-hak khusus kepada profesi

akuntan publik. Salah satu hak khusus dimaksud adalah hak untuk

mengatur secara internal profesinya (self regulatory system) antara lain

berkenaan dengan sertifikasi dan persyaratan kompetensi serta penetapan

standar teknis dan etika”.

Naskah akademik RUU Akuntan Publik yang begitu indahnya

tersebut menjanjikan “independensi” profesi akuntan publik ternyata

“dikhianati” dalam rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik UU a

quo yang menyamakan karakteristik tindak pidana yang dilakukan profesi

akuntan publik dengan tindak pidana yang dilakukan orang pada

umumnya. Artinya Naskah Akademik dengan Undang-Undangnya justru

tidak dalam kerangka pikir yang linier. Tindak pidana yang dilakukan oleh

profesi akuntan publik haruslah dilihat dahulu dalam konteks kode etik

akuntan publik serta standar kerjanya. Dengan demikian tidak melulu

kacamata pidana yang digunakan. Menurut Dr. Rudi Satriyo, Hukum pidana

dapat digunakan sebagai sarana yang terakhir dan jangan menggunakan
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aturan pidana jika masalah tersebut bisa diselesaikan dengan aturan-aturan

lainnya karena sifat yang khas dari hukum pidana adalah pelanggaran hak

asasi manusia (menyakitkan, tidak mengenakkan, dan sebagainya). Hal ini

sebenarnya sudah disadari oleh para pembentuk UU a quo.

Para Pemohon meyakini dan sepakat bahwa kejahatan adalah

musuh bersama dan harus diberantas, dan dihukum. Dengan demikian

tinggal cara atau metode memberantas kejahatan itu yang perlu dikaji lebih

cermat agar efektif dan justru tidak mematikan profesi atau kepentingan

yang seharusnya dilindunginya. Penerapan sanksi pidana secara “obral”

hanya akan berujung pada ketidakefektifan pemidanaan, salah sasaran, dan

menunjukkan represifitas produk hukum.

Sebagai perbandingan, di Singapura, terdapat Komisi Penyelidik

di bawah Public Accountant Board yang berwenang menegakkan disiplin bagi

para anggotanya. Singapura juga tidak mengatur larangan bagi akuntan

dalam UU Akuntan Publiknya, hanya saja ditentukan bahwa akuntan publik

harus mengikuti code of professional conduct and ethics. Sementara di Korea

Selatan, larangan bagi akuntan publik hanya bersifat administratif yaitu

dilarang memiliki dua kantor atau lebih dan dilarang menerima imbalan jasa

bersyarat. Larangan-larangan yang ada di Amerika Serikat terkait profesi

akuntan publik juga masih dalam batas jaminan akuntan publik dapat

mempertahankan independensinya.

Politik pemidanaan (Criminal Policy) sebagaimana yang

berkembang dalam Pembahasan DIM Tahun Sidang 2010-2011, Masa

Persidangan III tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana tertuang dalam Risalah

Rapat Panja RUU tentang Akuntan Publik halaman 11 dan 12 sebenarnya

sudah sesuai dengan rasa keadilan Pemohon. Salah seorang anggota DPR RI

peserta rapat mengemukakan pendapat:

“Lalu saya berpikir Pak, yang dikatakan Pak Kemal tadi memang ada
kekhawatiran saja Pak kalau ini karena akuntan publik ini kan dunia bisnis Pak.
Kalau dia di atas ancamannya di atas 6 tahun dia dapat ditahan Pak, nah kalau
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ditahan ini bisa menjadi ATM oleh Polisi dan maaf ya. Barangkali arahnya
kesitulah pak ya kalau kita mau ngomong secara terang-terangan itu begitulah
kira-kira. Jadi perlu lah kita bikin 5 tahun dia tidak bisa ditahan”.

Atas usulan tersebut peserta rapat setuju dengan keputusan dari Ketua

Rapat sebagai berikut:

“Artinya Pemerintah kalau kita mau mengubah ini 5 tahun yang di atas juga
mesti 5 tahun tahun gitu. Artinya ini kan semacam kejahatan profesi
tidak layak ditahan atau ya kira-kira begitu. Bagaimana kalau ini 5 tahun
berarti yang diatas juga nanti 5 tahun, kalau itu pemerintah ok. Baik ya ? Saya
ulangi untuk DIM 591 ini kita baru bicara huruf a nya ya sepakati 5 tahun dan
dendanya tetap 300 juta itu ya. Oke.”

(RAPAT: SETUJU)

Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat disimpulkan bahwa politik

hukum yang dikehendaki adalah kejahatan profesi tidak layak ditahan

karena hanya akan menjadi ajang pemerasan dan mematikan profesi itu

sendiri. Namun sayangnya terjadi kesalahan penerapan hukum sehingga

rumusan Pasalnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki dengan

memahami bahwa ancaman pidana 5 tahun tidak bisa ditahan. UU Nomor

24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (3) huruf c

menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih. Kemudian dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP menentukan

bahwa:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian
bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau

lebih;

Menjadi suatu masalah besar dan mematikan karakter profesi, jika

terdapat upaya untuk mengintervensi standar profesi dan profesionalisme

sebagai suatu bentuk perilaku jahat, yang terjadi adanya kriminalisasi
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profesi dan profesionalisme yang justru bukan antisipatif terhadap sikap

jahat pada perilaku individual secara pribadi yang kebetulan menyandang

profesi tertentu.

Kondisi ini terjadi pada kebijakan formulatif yang dituangkan dalam

UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya pada Pasal 55 dan

Pasal 56 yang sudah mengkualifisir bahwa profesi tertentu (dhi. Profesi

Akuntan Publik) merupakan profesi yang jahat. Padahal profesi Akuntan

Publik diharapkan sebagai profesi yang memberikan jasa yang digunakan

dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam

era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan

transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Dengan demikian kebijakan formulatif dalam Pasal 55 dan 56 UU

No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik telah kontradiktif dengan legal

spirit dari pengundangan ketentuan tersebut dan dapat dikatakan bahwa

adanya ketentuan pasal dimaksud telah memposisikan profesi Akuntan

Publik sebagai profesi yang cenderung bersifat jahat, dalam arti sudah

dibedakan dari subyek-subyek hukum yang lain, atau tidak selaras dengan

asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Atas dasar hal tersebut, dipandang cukup beralasan jika maksud

pengaturan terhadap profesi Akuntan Publik agar dapat memberikan jasa

yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan

transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan, namun terdapat

kebijakan yang mengkriminalisasi standar profesi akuntan publik tersebut

untuk ditinjau ulang atau dieliminasi, sehingga dalam tataran aplikatif dan

eksekusinya dapat dilaksanakan secara tepat dan berdaya guna.

Perlu direnungkan pendapat Prof. Hanbinsiong seorang pakar

hukum pidana Indonesia bahwa banyak rumusan sanksi pidana dalam
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peraturan hukum menunjukkan lemahnya kemampuan Negara dalam

mengatur masyarakatnya. Secara sosiologis dalam praktek penegakan

hukum penegakan sanksi pidana bukanlah persalan yang mudah dan tidak

selalu dapat menyelesaikan seluruh persoalan.

Para Pemohon sangat berharap keberadaan UU a quo benar-benar

dapat  melindungi kepentingan publik,  mendukung perekonomian yang

sehat, efisien, dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik,

meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan

melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan

kode etik profesi.

Undang-Undang yang diperlukan oleh profesi Akuntan Publik

bukan yang berisi muatan materia (hal-hal) yang telah diatur dalam standar

profesi dan kode etik profesi dan bisa dijalankan secara efektif atau bisa

diharapkan akan efektif oleh profesi/asosiasi profesi. Yang perlu dilakukan

melalui materi muatan UU Akuntan Publik adalah mendukung standar

profesi, kode etik profesi dan asosiasi profesi. Semestinya UU memberikan

landasan bagi terbentuknya Konsil Akuntan Publik Indonesia di negeri ini

sebagaimana Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan pengatur profesi

yang berada di luar ranah kekuasaan pemerintahan. Ini tentu merupakan

suatu ironi atau pertanyaan besar, mengapa profesi yang mensyaratkan

independensi tidak dibiarkan diatur secara independen?

Karena itu dan oleh karena pendekatan pembangunan dan

pengembangan profesi semestinya mengutamakan pemberdayaan dan

fasilitasi, bukan pendekatan menghukum. Semestinya bukan sanksi pidana

kepada Akuntan Publik yang perlu menjadi materi muatan UU Akuntan

Publik, tetapi terwujudnya badan pengatur independen dan aspek-aspek

pemberdayaan profesi Akuntan Publik lainnya. Sanksi pidana pada Pasal 55

dan 56 justru merugikan profesi Akuntan Publik, sebab sebagai profesi yang

sangat sensitif terhadap kepercayaan publik, jangankan sanksi pencabutan
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izin atau pembekuan izin, pemberitaan negatif tentang Akuntan Publik saja

yang belum tentu benar pun akan meruntuhkan nasib Akuntan Publik yang

bersangkutan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut

UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

yang selanjutnya disebut Mahkamah, mempunyai kewenangan

konstitusional antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar. Kewenangan konstitusional tersebut

kemudian dituangkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 No.98, TLNRI No. 4316)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(LNRI Tahun 2011 No.70, TLNRI No. 5266) selanjutnya disebut

UUMK.

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Akuntan Publik (LNRI Tahun 2011 No.51, TLNRI No. 5215),

selanjutnya disebut UU Akuntan Publik khususnya Pasal 55 dan 56

Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI 1945.

3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah mempunyai kewenangan

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para

Pemohon.
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III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta penjelasannya telah

menentukan mengenai siapa-siapa yang dapat mengajukan

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945,

yaitu pihak yang menanggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-

Undang yang meliputi:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang

yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-

Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal

31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20

September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 (1)

UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon

yang diberikan oleh UUD NRI 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh

pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang

yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut

harus harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi;
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d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya

permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi.

3. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini bertindak selaku pemohon

perorangan warga negara Indonesia dengan rincian sebagai

berikut:

a. Pemohon I adalah akuntan publik yang berkantor di Kantor

Akuntan Publik Ruko Soekarno – Hatta, Jalan Soekarno-Hatta

B- 3 Kavling 3/B, Malang, 65141, Jawa Timur;

b. Pemohon II adalah akuntan publik yang berkantor di Kantor

Akuntan Publik Gedung Cik’s, Jalan Raya Cikini Raya Nomor

84-86, Jakarta Pusat, 10330;

c. Pemohon III adalah akuntan publik yang berkantor di Kantor

Akuntan Publik, Jalan Tangkas Baru Nomor 1, Gatot Subroto,

Jakarta Selatan, 12930;

d. Pemohon IV adalah pegawai pada Kantor Akuntan Publik yang

berkantor di Kantor Akuntan Publik Ruko Soekarno – Hatta,

Jalan Soekarno-Hatta B- 3 Kavling 3/B, Malang, 65141, Jawa

Timur;

e. Pemohon V adalah pegawai pada Kantor Akuntan Publik yang

berkantor di Kantor Akuntan Publik Ruko Soekarno – Hatta,

Jalan Soekarno-Hatta B- 3 Kavling 3/B, Malang, 65141, Jawa

Timur;

4. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang

diberikan oleh UUD NRI 1945 dan menurut anggapan Para



20

Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU

Akuntan Publik, sebagai berikut:

a. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat

(1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

(1) ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia”.

(2) ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”.

dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan

Publik, karena Pasal a quo telah menimbulkan pembatasan untuk

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

dan auditing serta keuangan demi meningkatkan kualitas hidup

dan demi kesejahteraan umat manusia dengan ikut serta

mewujudkan perekonomian nasional yang sehat dan efisiensi serta

meningkatkan transparansi dan mutu informasi akibat ketentuan

pidana dalam Pasal a quo sangat represif dan tidak menghargai

independensi profesi akuntan yang seharusnya mengedepankan

prinsip self regulatory system.

b. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat

(1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”.

dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan

Publik, karena Pasal a quo telah menciptakan ketidakpastian hukum

yang berakibat pada potensi praktik diskriminasi terhadap Para

Pemohon.
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c. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28G ayat

(1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.

dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan

Publik, karena Pasal a quo telah menciptakan rasa tidak aman atau

ketakutan yang amat sangat sehingga Para Pemohon tidak merasa

tidak bebas menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak

berbuat.

d. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28H ayat

(2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan

Publik, karena Pasal a quo tidak memberikan kemudahan dan

perlakuan khusus bagi profesi akuntan publik yang sangat rentan

sebagai korban praktik mafia hukum yang saat ini marak di

Indonesia.

5. Bahwa Pemohon I sampai dengan III sebagai warga Negara Indonesia

yang beruntung menyandang profesi sebagai akuntan publik, secara

konstitusional telah dirugikan pemenuhan kewajibannya untuk

menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam

Undang-Undang a quo. Oleh karena menurut Pemohon Undang-

Undang a quo secara langsung telah ikut menciptakan ketidakpastian

hukum (anomali hukum), yang disebabkan oleh beberapa materi

muatannya sungguh-sungguh cacat hukum dan bertentangan secara
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diametral dengan profesi akuntan publik.  Tegasnya Undang-Undang

a quo secara objektif  telah memasung hak-hak konstitusional Para

Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum

dan terbebas dari rasa cemas dan ketakutan di dalam menjalankan

profesi akuntan publik. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang

secara objektif dialami Pemohon I sampai dengan III adalah

tereduksinya atau terbatasnya ruang gerak profesi akuntan publik

Pemohon untuk melakukan pelayanan jasa asurans bagi masyarakat

akibat  munculnya perasaan cemas dan ketidaktenangan di dalam

menjalankan profesinya terutama sejak diberlakukannya Undang-

Undang a quo. Tegasnya rumusan Pasal pemidanaan  yang tercantum

di dalam Pasal 55 Undang-Undang a quo secara demonstratif dan

masif telah menebar teror berupa ancaman pidana penjara paling

lama 5 tahun dan denda (akumulatif) yang jumlahnya cukup fantastis.

Dengan ditentukannya penjara paling lama 5 tahun berarti sudah

termasuk pidana berat dan penyidik bisa menjadikannya sebagai

alasan objektif untuk menahan tersangka. Ketika seorang akuntan

publik ditahan maka tingkat kepercayaan masyarakat atas kredibilitas

akuntan publik tersebut menurun bahkan bisa hilang. Akibatnya

tamatlah riwayat akuntan publik yang bersangkutan walaupun secara

hukum belum tentu bersalah. Selain itu, perbuatan yang dianggap

kejahatan oleh Pasal a quo, menurut Para Pemohon bukanlah semata-

mata perbuatan pidana. Ketentuan Pasal 55 huruf b lebih merupakan

perbuatan pelanggaran etik akibat tidak dibuatnya kertas kerja.

Dengan demikian apabila antara pelanggaran pidana dengan

pelanggaran non pidana dijadikan satu rumusan Pasal (sebagaimana

Undang-Undang a quo mengatur tindak pidananya dalam Pasal 55

huruf a) maka akan menimbulkan  ketidakadilan dan ketidakpastian

hukum. Ketentuan yang demikian ini  tidak wajar atau lebih tepat
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disebut ”naif” karena hanya “mengobral sanksi pidana” yang hanya

menyebabkan Pemohon merasa tidak aman dan timbul rasa takut

untuk menjalankan profesinya. Disini jelas bahwa politik hukum

pemidanaan Undang-Undang a quo adalah pemidanaan “membabi

buta”;

6. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon IV dan

Pemohon V adalah tereduksinya atau terbatasnya ruang gerak

Pemohon dalam mendukung profesi Akuntan Publik untuk

melakukan pelayanan jasa asurans bagi masyarakat akibat

munculnya perasaan cemas dan ketidaktenangan di dalam

menjalankan pekerjaannya terutama sejak diberlakukannya Undang-

Undang a quo. Peran Pemohon IV dan Pemohon V pada prinsipnya

adalah pendukung pekerjaan Akuntan Publik sehingga keputusan

akhir (final decission) atas suatu hasil pekerjaan berada pada Akuntan

Publik. Dengan demikian apabila ancaman hukuman pidana yang

“membabi buta” diterapkan pada Akuntan Publik dan akhirnya juga

secara “membabi buta” diterapkan sama terhadap Pemohon IV dan

Pemohon V maka ketentuan yang demikian ini  juga tidak wajar atau

”naif”;

7. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat

spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar

dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan

berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik dan diyakini

bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional

Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

8. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil

atas Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik terhadap UUD NRI

1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK
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beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional

sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi

yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

06/PMK/2005;

IV. ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN

(POSITA)

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik

bertentangan dengan beberapa Pasal UUD NRI 1945 sebagai berikut:

a. Pasal 55 huruf a UU Akuntan Publik, yang berbunyi:

“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;

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

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena

menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 55  huruf a Undang-

Undang a quo yang memuat frasa “manipulasi” sulit dipahami

karena perbuatan manipulasi tidak dikenal dalam rumusan dasar

KUHP sebagai ketentuan pokok dalam hukum pidana. Rumusan

yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat.

Pengertian manipulasi dapat ditemukan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia yang bermakna (1) tindakan untuk

mengerjakan sesuatu dengan tangan; (2) perbuatan curang

(dengan cara mencari kelemahan peraturan dsb). Dalam

pandangan pemohon pengertian tersebut maknanya sangat luas

dan kabur sehingga menimbulkan ambiguitas maupun multitafsir

ketika dihadapkan kepada suatu perbuatan yang disangkakan
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manipulasi. Ketidakjelasan makna kata manipulasi ini

mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, Pasal 55 huruf a UU a quo yang tidak

membedakan ancaman hukuman bagi pelaku petindak (pleger)

dengan yang melakukan pembantuan (medeplichtigheid) tidak

harmonis dan berseberangan  dengan ketentuan Pasal 55 dan 56

KUHP. Rumusan yang membantu disamakan dengan pelaku

adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 56 KUHP yang

seharusnya ancaman pidananya dikurangi sepertiga, namun jika

disamakan dengan penyertaan tidak perlu dirumuskan karena

setiap perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari seorang

dengan kualifikasi sama pelaku sudah diatur dalam ketentuan

pasal 55 KUHP sebagai penyertaan. Sedangkan pihak yang

menyuruh justru tidak diatur dalam Pasal 55 huruf a UU a quo.

Kriminalisasi seharusnya mempertimbangkan secara

mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;

syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk

mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang

melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang

sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Kriminalisasi dalam

Pasal 55 huruf a UU a quo memperlihatkan ketidakjelian dalam

menimbang dan mengukur antara perbuatan dengan

pertanggungjawaban pidana yang harus diemban. Hal ini terlihat

dengan tidak dipertimbangkannya :

1) Peran masing-masing subyek hukum antara orang yang

melakukan tindak pidana dengan orang yang hanya memberi

bantuan (medeplichtigheid). Penormaan Pasal 55 huruf a UU a

quo bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang selalu
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mempertimbangkan kesalahan faktual (factual wrongdoer) dari

masing-masing petindak.

2) Keseimbangan perbuatan masing-masing petindak dengan

akibat yang ditimbulkan. Dalam Pasal 55 huruf a UU a quo

yang memposisikan orang yang melakukan dan membantu

melakukan dengan ancaman pidana yang sama bertentangan

dengan asas setiap orang hanya dipertanggungjawabkan

terhadap apa yang telah dilakukan. Apalagi delik dalam Pasal

55 huruf a ini merupakan delik formil yang mengatur

perbuatan-perbuatan yang dilarang, bukan delik materiil yang

melarang akibat dari perbuatan yang dilakukan.

3) Tidak dipertimbangkan unsur kesalahan (mens rea) dari diri

petindaksebagai unsur yang menjadi alas seorang akuntan

publik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

menyebabkan kerancuan  konsep dalam hukum pidana di

Indonesia yang membedakan antara perbuatan (actus reus)

dengan orang yang dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan

denda paling banyak Rp.300 juta, ancaman pidana tersebut

seharusnya menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat,

kejujuran, keadilan prosedural dan substantif. Dengan ancaman

pidana yang tinggi maka tidak ada kesetaraan antara

perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan

substantif. Akuntan publik akan dalam posisi sub ordinat dan

minor akibat kurang adanya perlindungan bagi pelaksanaan

profesinya mengingat ancaman hukum yang tinggi.

Jika pun benar maksud perumusan Pasal 55 huruf a UU

Akuntan Publik adalah untuk melindungi kepentingan

masyarakat dari kemungkinan pemalsuan atau penipuan yang
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dilakukan oleh Akuntan, kepentingan masyarakat tersebut telah

cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (delik pemalsuan atau pun penipuan), sehingga oleh

karenanya ketentuan Pasal 55 huruf a UU a quo adalah ketentuan

yang berlebihan bahkan fantastis dengan memberikan ancaman

pidana yang bersifat kumulatif. Padahal penjatuhan sanksi

pidana kumulatif 2 (dua) pidana pokok yaitu penjara dan denda

merupakan penyimpangan pemidanaan karena hanya

mengedepankan aspek retributif yang sudah tidak sesuai dengan

keadaan zaman.

Ancaman pidana terhadap perbuatan manipulasi

dan/atau pemalsuan yang terdapat dalam Pasal 55 huruf a UU

Akuntan Publik tidak proporsionalitas dalam pemidanaan yaitu

hanya memperhatikan perilaku dan mungkin akibatnya tanpa

mempertimbangkan aspek pelaku (Akuntan Publik) yang

merupakan sebuah profesi. Dengan kata lain seharusnya dalam

melakukan kriminalisasi dan memberikan ancaman pidana wajib

dipertimbangkan nilai norma dalam masyarakat, fenomena dalam

profesi untuk menentukan berat ringannya pidana dikaitkan

dengan tindak pidana yang dilakukan. Apalagi delik dalam Pasal

55 huruf a UU a quo merupakan delik formil yang hanya melihat

dari sisi perilaku yang dilakukan tanpa perlu melihat atau

membuktikan sisi akibatnya.

Dengan demikian Pasal 55 huruf a UU a quo menimbulkan

ketidakpastian dalam hukum dan bertentangan dengan prinsip lex

certa yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana. Ini

bermakna  pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 28 huruf

D ayat (1) “UUD NRI 1945” khususnya anak kalimat “kepastian

hukum yang adil”.
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b. Pasal 55 huruf b UU Akuntan Publik, yang berbunyi:

“Akuntan Publik yang:
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 pidana
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena

Pasal a quo telah mencipatakan rasa tidak aman atau ketakutan

yang amat sangat sehingga Para Pemohon tidak merasa tidak bebas

menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat.

Pasal 55 huruf b UU a quo yang menyebutkan dengan

sengaja melakukan manipulasi,  memalsukan,  dan/atau

menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak

membuat kertas  kerja adalah berlebihan mengingat sifat kertas

kerja itu sendiri yang bukan merupakan dokumen final. Dengan

kata lain karakteristik produk pekerjaan Akuntan Publik adalah

suatu opini atau pendapat akuntan publik terhadap suatu laporan

keuangan atau informasi keuangan, opini merupakan sebuah

bentuk keyakinan memadai (reasonable assurance) dan bukan

merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut atas laporan

keuangan atau informasi keuangan. Dengan kata lain opini atau

pendapat dari Akuntan Publik merupakan sebuah professional

Jugdement bukan merupakan legal binding sehingga tidak

sepatutnya dilakukan upaya kriminalisasi, apalagi kertas kerjanya.

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu

perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut

oleh bangsa Indonesia, yaitu apakah perbuatan tersebut bertentang

dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat
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dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum

dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Penilaian tercelanya suatu perbuatan sebagai unsur sifat melawan

hukum haruslah dinilai dalam pandangan yang objektif, dalam

artian apakah perbuatan yang dikriminalisasi dan dianggap

melawan hukum tersebut juga merupakan perbuatan yang dicela

oleh masyarakat, khususnya orang yang bergelut dalam bidang

atau profesi akuntan publik? Ini bermakna ada over kriminalisasi

terhadap beberapa perbuatan khususnya dalam Pasal 55 huruf b

Undang-Undang a quo, karena kami beranggapan bahwa ”... data

atau catatan pada kertas kerja atau ... kertas  kerja...”, nyata-

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini dan

pelanggaran berupa menghilangkan atau tidak membuat bukanlah

suatu sifat melawan hukum dalam hukum pidana

(wederrechtelijkheid) melainkan pelanggaran administrasi atau

sebanyak-banyaknya hanya perbuatan melawan hukum dalam

hukum perdata (onrechtmatigdaad).

Jika dimaksudkan terkait dengan pemalsuan surat maka

UU Akuntan Publik ini sebagai lex spesialis justru lebih ringan dari

aturan pokoknya, namun jika memang dimaksudkan sebagai

sarana pembinaan maka justru aturan ini sangat terasa

memberatkan bagi profesi akuntan publik sebagai profesi yang

sangat menjunjung tinggi kehormatan etika profesi, karena

pelanggaran terhadap etika profesi adalah perbuatan yang sangat

tercela secara etis walau tanpa sanksi hukum (pidana).

Pembentukan hukum yang mengatur profesi Akuntan

Publik semestinya bersumber pada hukum kebiasaan yang berlaku

dalam praktek profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, frasa

dalam Pasal 55 huruf b ,”... menghilangkan data atau catatan pada
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kertas kerja atau tidak membuat kertas  kerja...”, nyata-nyata

merupakan perbuatan etik administratif  yang melanggar Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan demikian

penyelesaian atau sanksi etik dan administratif lebih tepat sehingga

tidak semestinya, berlebihan dan demonstratif. Dalam pendapat

Para Pemohon, pembentuk undang-undang tidak

mempertimbangkan perilaku yang terdapat dalam Pasal 55 huruf b

UU a quo merupakan ranah private ethics dan bukan ranah publik.

Belum lagi adanya frasa “...tidak dapat digunakan sebagaimana

mestinya...” dalam Pasal 55 huruf b UU a quo, mempunyai makna

yang tidak jelas (obscur libel) karena ukuran tidak dapat digunakan

sebagaimana mestinya sangat multi interpretatif. Seharusnya,

pembentuk Undang-Undang merumuskan secara jelas dan rinci

(asas lex certa atau bestimmtheitsgebot) mengenai perbuatan yang

akhirnya dikenakan sanksi pidana. Pembuat undang-undang juga

harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum

crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu

mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.

Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan

memunculkan ketidakpastian hukum.

Ide dasar pengaturan profesi akuntan yang seharusnya

merupakan gagasan penguatan profesi  yang bersifat mendasar,

yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang menjadi

tereduksi dengan adanya kriminalisasi dalam Pasal 55 huruf b yang

menimbulkan rasa takut dalam profesi akuntan. Padahal

seharusnya dalam sebuah peraturan seharusnya merupakan

konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita

yang diinginkan profesi yang bersangkutan in casu profesi akuntan

publik. Pasal 55 huruf b a quo bertentangan dengan semangat
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jaminan dan pemeliharaan kebebasan berprofesi sebagai salah satu

esensi mendasar dalam konstititusi. Hal tersebut tampak jelas

dalam perdebatan Amandemen UUD dalam Rapat ke-3 PAH I BP

MPR, 6 Desember 1999. (Lihat Naskah Komprehensif Perubahan

UUD NRI 1945 Buku VIII, Sekjend dan Kepaniteraan MK, hal.133),

Seharusnya pula, ancaman pidana tidak boleh

digunakan apabila hasil sampingan yang ditimbulkan lebih

merugikan dibandingkan dengan perbuatan yang akan

dikriminalisasi. Dengan kata lain, 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. Ancaman pidana seharusnya

mempertimbangkan  keserasian antara hukum dan kompetensi

dalam profesi. Dalam hal ini profesionalitas akuntan terancam

akibat ketakutan terhadap sanksi sehingga kompetensinya pun

akan turun. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof Dr Barda Nawawi

sebagaimana dikutip Sudarto dalam buku Kebijakan Legislatif :

Penggunaan hukum pidana harus
memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu
mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil
dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini
maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk
menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran
terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Apabila akuntan publik merasa terancam dan tidak

dapat menjalankan profesinya secara independen maka bukan

penanggulangan kejahatan yang terjadi, tetapi tujuan

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil

makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila

yang juga terhambat.
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Ancaman pidana juga harus rasional, dalam UU Akuntan

Publik ini menjadi irrasional karena tingginya ancaman pidana

mengingat sifat kertas kerja itu sendiri yang bukan merupakan

dokumen final dalam pelayanan jasa asurans. Menurut pemohon

ancaman pidana penjara   5  tahun yang merupakan ancaman bagi

tindak pidana berat, UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, Pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang

dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam

teori hukum pidana, suatu perbuatan untuk dapat dipidana

setidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu: (i) kesalahan (shuld);

dan (ii) melawan hukum (onrechtmatigedaad). Atau menurut

Enschede: ”tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang

termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan

yang dapat dicelakan kepadanya” (Lihat Komariah Emong

Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum

Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002, h.23).

Selanjutnya Hoffmann berpendapat, bahwa untuk adanya

suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur,

yaitu: i. Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan

perbuatan); ii. Die daad moet onrechtmatige zijn (perbuatan itu harus

melawan hukum); iii. De daad moet aan een ander schade heb ben

toegebracht (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada

orang lain; dan iv. De daad moet aan schuld zijn te wijten (perbuatan

itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya). (lihat

Komariah Emong Sapardjaja, ibid, h. 34). Berpijak dari pendapat

Hoffman tersebut, maka perbuatan akuntan publik yang tidak

membuat kertas kerja (sebagaimana ditentukan Pasal 55 huruf b

Undang-Undang a quo) jelas tidak dapat dikategorikan sebagai
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tindak pidana, oleh karena perbuatan a quo tidak memenuhi unsur

De daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht (perbuatan itu

harus menimbulkan kerugian kepada orang lain); dan De daad moet

aan schuld zijn te wijten (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat

dicelakan kepadanya). Hal ini mengingat sifat kertas kerja itu

sendiri yang bukan merupakan dokumen final dalam pelayanan

jasa asurans. Dokumen final yang berpotensi merugikan orang lain

apabila tidak benar adalah laporan audit atas informasi keuangan

historis atau laporan hasil reviu atas informasi keuangan historis.

Konsekuensi yuridis tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan

hukum tersebut, maka ancaman pidana penjara maupun ancaman

denda sudah barang tentu menjadi tidak tepat pula.

Ketentuan Pasal 55 huruf b  a quo secara nyata-nyata

mengkualifisir profesi Akuntan Publik sebagai profesi yang jahat.

Kriminalisasi terhadap Profesi ini merupakan masalah besar dan

merupakan upaya mengintervensi standar profesi dan

profesionalisme sebagai suatu bentuk perilaku jahat. Bentuk

kriminalisasi ini dalam pandangan Para Pemohon salah alamat

karena yang dapat dikriminalisasi adalah penyalahgunaan profesi

yang merupakan bentuk antisipatif terhadap sikap jahat pada

perilaku individual secara pribadi yang kebetulan menyandang

profesi tertentu.

Dengan demikian, perbuatan yang lebih tepat disebut

pelanggaran etika sehingga tidak seharusnya diancam sanksi

pidana, melainkan cukup sanksi administratif dan sanksi profesi

saja. Kertas kerja merupakan media bantu akuntan publik untuk

menyusun laporan atau opini sebagai hasil kerja jasa yang

diberikan. Dengan demikian yang paling mengetahui standar

penyusunan kertas kerja yang benar (tidak manipulatif, asli dan
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lengkap) adalah profesi akuntan publik itu sendiri. Ranah

kompetensi profesi (etik) ini apabila dibawa ke ranah hukum

pidana akan menumbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Aparat penegak hukum dikhawatirkan akan menerapkan hukum

secara semena-mena (sewenang-wewenang) berdasarkan

persangkaannya.

Kondisi ini akan semakin berbahaya mengingat dalam

dalam praktik akuntan, suatu kertas kerja tidak memiliki

keseragaman, bahkan untuk klien yang samapun auditor yang

berbeda akan membuat dokumentasi yang berbeda. Secara umum,

dokumentasi sangat dipengaruhi oleh:

a. Tingkat risiko audit yang diinginkan oleh auditor; dan

b. Materialitas.

c. Pendekatan audit yang akan dipakai (system-based audit

approach, risk-based audit approach, Substantive Procedures

Approach, Balance Sheet Approach).

Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi luas, jenis dan

bentuk kertas kerja yang akan dibuat. Secara ringkas, walaupun

kertas kerja itu harus dibuat, tetapi tidak bisa di generalisir karena

kembangan kertas kerja menjadi sangat bervariasi. Ditinjau dari segi

hukum yang sifatnya hitam atau putih, penggunaan professional

judgment menjadi tidak tepat, mengingat satu auditor dengan

professional judgment-nya bisa mengatakan suatu obyek yang

diperiksa (misalkan biaya admin) tidak perlu diperiksa sampai ke

bukti dasar (vouching) sedangkan auditor lain bisa mengatakan hal

yang sebaliknya, hal ini akan diperngaruhi oleh pendekatan yang

dipakai oleh auditor tersebut (terlebih lagi, bahwa International

Financial Reporting Standards/IFRS yang menjadi dasar penyusunan

laporan keuangan akan berlaku penuh atau full-adopted di
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Indonesia pada tahun 2012 memastikan penggunaan Principles

based dan tidak rules based. Hal itu akan bisa terjadi adanya beda

tafsir atas fakta-fakta akuntansi).

Tentunya dibutuhkan keahlian khusus untuk menduga

suatu kertas kerja palsu, manipulatif, atau tidak sempurna. Prof. Dr

Barda Nawawi sebagaimana dikutip Sudarto dalam buku

Kebijakan Legilatif  mengatakan bahwa Penggunaan hukumpidana

harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja

dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada

kelampuan beban tugas (overbelasting).

Sebagaimana profesi yang lain yaitu dokter dibentuk

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk

menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi, Majelis Pengawas

yang berwenang menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris,

dan Dewan Kehormatan yang berwenang menegakkan Kode Etik

Advokat. Dengan demikian prosedurnya apabila terjadi dugaan

pelanggaran terkait dengan kode etik maupun standar kerja maka

lembaga-lembaga tersebut yang akan memeriksanya dari sisi etik.

Apabila secara etik dinyatakan bersalah dan terdapat unsur pidana

di dalamnya, baru kemudian penyidik menjalankan tugasnya. Hal

ini yang tidak ada di dalam Undang-Undang a quo. Keberadaan

Komite Profesi Akuntan Publik dalam Undang-Undang a quo tidak

lebihnya hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan (Pasal 46

ayat (2) Undang-Undang a quo). Dalam hal ini tampak bahwa

politik hukum pengaturan profesi akuntan publik tidak berangkat

dari nilai penghormatan atas profesi, namun lebih pada pengaturan

profesi agar tunduk pada pemerintah. Indikasi yuridis pendapat ini

dapat diidentifikasi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang a quo sebagai berikut:
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a. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:

Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari unsur
pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi
Profesi Akuntan Publik.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Akuntan Publik tidak akan

pernah menjadi ketua Komite Profesi Akuntan Publik karena

sudah ditetapkan ketua Komite berasal dari unsur

pemerintah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan

common sense (pikiran sehat pada umumnya) yang

seharusnya karena lembaga tersebut adalah lembaga profesi

maka orang yang berasal dari profesi itulah ketuanya.

b. Ketentuan Pasal 48 yang berbunyi:

Ketentuan lebih  lanjut  mengenai tata  cara  pembentukan,
keanggotaan unsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi Akuntan
Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini juga sangat membelenggu lembaga profesi

Akuntan Publik karena lazimnya organisasi profesi diatur

oleh peraturan internalnya seperti anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga. Dengan demikian seharusnya

Komite Profesi merupakan bagian dari asosiasi profesi,

bukan malah lembaga di luar asosiasi.

c. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

Akuntan Publik  berhimpun dalam  wadah Asosiasi Profesi

Akuntan Publik.

Undang-Undang a quo sama sekali tidak memberikan ruang

kemandirian bagi profesi akuntan publik. Nama asosiasi

profesi Akuntan Publik pun ditetapkan Undang-Undang a

quo dengan menentukan huruf kapital pada setiap awal

katanya yang bermakna numenklatur. Akibatnya, asosiasi

Akuntan Publik tidak bisa menggunakan nama lainnya.



37

d. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi:

Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan
Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri mempunyai

wewenang penuh bahkan mutlak untuk dapat menetapkan

hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Ketentuan

ini sangat berbahaya karena subjektifitas Menteri akan

sangat tinggi. Apabila asosiasi yang ada “berseberangan”

dengan menteri maka tidak mustahil dengan otoritas yang

dimiliki menteri dengan mudah mencabut penetapannya

dan mengukuhkan asosiasi tandingan;

Profesi Akuntan Publik sangat mengutamakan

kepercayaan pengguna jasa, penggunaan sarana penal seperti yang

terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang a quo akan mengancam

kelangsungan pelayanan jasa asurans yang dilakukan oleh

Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik. Pemohon

berkeyakinan bahwa apabila suatu saat terjadi proses penyidikan

yang disertai penahanan terhadap seorang Akuntan Publik maka

keberlangsungan usaha akuntan publik tersebut akan ditinggalkan

pengguna jasa walaupun nantinya dalam persidangan bisa

dinyatakan tidak bersalah.

Untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi,  bahwa permohonan Para Pemohon bukanlah semata-

mata didasarkan pada perspektif subjektif dan apriori, melainkan

di dasarkan atas pertimbangan rasional objektif dan demi

kepentingan banyak orang termasuk rekan sejawat (profesi

akuntan publik) yang mengalami keresahan akibat munculnya

Undang-Undang a quo. Maka ada baiknya Pemohon kutipkan juga

pendapat Tia Adityasih, CPA  (Ketua Instute Akuntan Publik
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Indonesia) tanggal 3 Oktober 2011 dalam sebuah acara FGD

Undang-Undang Akuntan Publik sebagai berikut:

”…..Dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik adalah munculnya perasaan tertekan, stress, dan khawatir bila
teringat beratnya sanksi yang diancamkan, khususnya pelanggaran
seharusnya ditangani secara etik terlebih dahulu, ternyata langsung
diancam sanksi pidana 5 (lima) tahun, serta denda yang bisa
mengkibatkan kantor gulung tikar”.

Perkara yang pernah terjadi adalah adanya gugatan Drs

Lauddin Purba seorang akuntan publik terhadap Menteri

Keuangan Republik Indonesia akibat adanya Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor 126/KM.1/2009 tentang Pembekuan Izin

Akuntan Publik Drs Lauddin Purba. Berdasarkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/G/2010/PTUN-

JKT gugatan Penggugat dikabulkan dan Keputusan Tergugat

dinyatakan batal. Namun demikian karena profesi akuntan publik

merupakan profesi yang bertumpu pada kepercayaan/opini maka

meskipun menang gugatan PTUN nya, klien sudah

meninggalkannya dan kontrak yang sedang ditangani juga diputus

secara sepihak.

Dalam konteks kasus hukum yang demikian ini maka

ketentuan Pasal 55 khususnya huruf b yang berisi ancaman pidana

akan lebih mendekonstruksi lagi profesi ini mengingat penderitaan

yang ditimbulkan tidak hanya materiil namun juga psikis dan fisik.

Disinilah harga sebuah kepercayaan sehingga apabila profesi

Akuntan Publik selalu dihadapkan dengan hukum pidana  maka

profesi ini akan menjadi sangat rentan dan orang pun akan enggan

menjadi Akuntan Publik. Kondisi demikian akan memperunyam

profil jumlah Akuntan Publik di Indonesia yang sangat jauh

ketinggalan dari negara-negara lainnya di Asean. Berdasarkan data

PPAJP, BPS, dan IAPI tahun 2011 jumlah akuntan publik di
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Indonesia sejumlah 1.444 orang untuk kurang lebih 234 juta

penduduk. Sedangkan di Singapura sebanyak 15.120 akuntan

publik untuk kurang lebih 5 juta penduduk, di Philiphina sebanyak

15.020 akuntan publik untuk kurang lebih 88 juta penduduk, di

Thailand sebanyak 6.070 akuntan publik untuk kurang lebih 66 juta

penduduk, di Malaysia sebanyak 2.460 akuntan publik untuk

kurang lebih 25 juta penduduk, di Vietnam sebanyak 1.500 akuntan

publik untuk kurang lebih 85 juta penduduk. Data tersebut sudah

dipaparkan IAPI pada tanggal 24 Agustus 2010 dihadapan Komisi

XI DPR RI.

Ketentuan kriminalisasi Akuntan Publik yang pada

akhirnya juga menyebabkan orang tidak berani berprofesi sebagai

akuntan publik jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2)

UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

c. Pasal 56 UU Akuntan Publik yang berbunyi:

“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)”

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena

Pasal a quo telah mencipatakan rasa tidak aman atau ketakutan

yang amat sangat sehingga Pemohon IV dan Pemohon V tidak

merasa tidak bebas menjalankan pekerjaannya untuk berbuat atau

tidak berbuat.

Pemohon IV dan Pemohon V sebagai pihak mendukung

profesi Akuntan Publik untuk melakukan pelayanan jasa asurans

bagi masyarakat merasa tidak tenang dalam bekerja  akibat

munculnya perasaan cemas di dalam menjalankan pekerjaannya.
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Peran Pemohon IV dan Pemohon V pada prinsipnya adalah

pendukung pekerjaan akuntan publik sehingga keputusan akhir

(final decission) atas suatu hasil pekerjaan berada pada akuntan

publik. Dengan demikian apabila ancaman hukuman pidana yang

“membabi buta” diterapkan pada Akuntan Publik dan akhirnya

juga secara “membabi buta” diterapkan sama terhadap Pemohon

IV dan Pemohon V maka ketentuan yang demikian ini  juga tidak

wajar atau ”naif”.

Pemohon IV dan Pemohon V berpendapat Pasal 56 UU aquo

nyata-nyata keliru memberikan subjek yang menjadi addressaat

norm dari tindak pidana yang dirumuskan. Pemohon berpendapat

bahwa UU aquo mengatur mengenai norma-norma yang terkait

dengan Akuntan Publik sesuai dengan nomenklatur UU aquo,

sehingga tidak tepat apabila pihak terasosiasi yang dalam Pasal 1

angka 9 disebutkan “Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang

tidak menandatangani laporan pemberian jasa, Pegawai yang

terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat

langsung dalam pemberian jasa”, sebagai subjek hukum dalam UU

tentang Akuntan Publik.

Politik hukum pemidanaan yang digunakan dalam

ketentuan Pasal 56 Undang-Undang a quo lebih pada penggunaan

sarana hukum pidana secara emosional sebagai pembalasan

semata-mata. Khususnya terhadap perbuatan sebagaimana diatur

pada Pasal 55 huruf b Undang-Undang a quo yang dikenakan pula

pada pihak Terasosiasi sangat tidak tepat karena memidana

perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.

Selain itu, perumusan norma hukum primer dan norma

hukum sekunder  dalam Pasal 56 Undang-Undang a quo (norma
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sekunder) secara serta merta merujuk Pasal 55 Undang-Undang a

quo (norma primer) mengakibatkan kekaburan makna (obscur libel).

Frasa yang digunakan dalam Pasal 56 Undang-Undang a quo

menyebutkan: Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55... . Sedangkan di Pasal 55

perbuatan-perbuatannya sangat terkait dengan kewenangan

eksklusif akuntan publik, bukan Pihak Terasosiasi. Dengan

demikian karakteristik perbuatannya sangat berbeda dan

seharusnya perbuatan yang dilarang atau dikategorikan sebagai

tindak pidana bagi Pihak terasosiasi dirumuskan tersendiri.

Dengan adanya ancaman pidana bagi Pihak Terasosiasi

sebagaimana diatur Pasal 56 Undang-Undang a quo sama dengan

ancaman pidana bagi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam

Pasal 55 Undang-Undang a quo maka bertentangan dengan rasa

keadilan Pemohon IV dan Pemohon V karena dari sisi tanggung

jawab atas suatu perbuatan yang terkait dengan pemberian jasa

asurans, posisi Pihak terasosiasi sub ordinasi dari akuntan publik.

Dengan demikian sungguh tidak adil apabila ancaman pidananya

disamakan.

2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yang telah

dikemukan di atas oleh Para Pemohon, pencantuman sanksi pidana

sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 Undang-Undang a quo

dalam perspektif hukum pidana yang humanistis adalah tidak tepat

dan tidak proporsional. Hal demikian ini dapat kita simak dari

pendapat pakar hukum pidana Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi

Arif di dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana

pada halaman 73, menegaskan:

a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional

untuk melakukan pembalasan semata-mata;
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b. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana

perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;

c. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang

pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama

efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit;

d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang

ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian

yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;

e. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (side

effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan

perbuatan yang akan dikriminalisasikan;

f. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan

oleh masyarakat secara kuat;

g. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya

tidak dapat efektif (unenforceable);

h. Hukum pidana harus uniform, unverying, dan universalistic;

i. Hukum pidana harus rasional;

j. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation

and competence;

k. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence,

procedural fairness and substantive justice;

l. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas

komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil;

m. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban

kejahatan;

n. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan

secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
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o. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus

didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang

besifat non-penal (prevention without punisment);

p. Penggunaan hukum pidana sebaiknya diarahkan pula untuk

meredam faktor kriminogen yang menjadi kausa utama tindak

pidana (Lihat Tongat, SH, MHum, Pidana Seumur Hidup dalam

Sistem Hukum Pidana di Indonesia, UMM press, Malang, 2004,

hal. 31-32).

Mencermati doktrin dan sekaligus rambu-rambu penggunaan hukum

pidana dari pakar hukum pidana di atas, komentar Pemohon sungguh

luar biasa arif dan bijaksana. Berdasarkan uraian tadi, Para Pemohon,

memberanikan diri untuk berandai-andai, yaitu andai saja pembentuk

Undang-Undang a quo telah membaca advis profesor hukum pidana

tersebut, maka Pasal-Pasal yang berisi sanksi pidana yang tidak

proporsional dan tidak rasional itu niscaya tidak akan terjadi.

2. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan di atas,

maka kehadiran Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang a quo tidak saja

merugikan kepentingan dan hak konstitusional Pemohon di dalam

memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil; dan juga hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam menjalankan

profesi sebagai akuntan publik dan pihak terasosiasi. Oleh karena itu

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang a

quo telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin

UUD NRI 1945, maka seharusnya Mahkamah menyatakan Pasal-pasal a

quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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V. PERMOHONAN (PETITA)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan

tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar

memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (LNRI

Tahun 2011 No.51, TLNRI No. 5215) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

3. Menyatakan, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (LNRI

Tahun 2011 No.51, TLNRI No. 5215) tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat;

4. Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara

sebagaimana mestinya; atau

5. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon agar memutus yang

seadil-adilnya.

VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami

sampaikan, atas perhatian dan kearifannya kami mengucapkan tarima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan

daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON
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Aan Eko Widiarto, SH. MHum Faizin Sulistio, SH. LLM


