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DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Akuntansi Sektor Publik 

(ASP) baik berupa konsep maupun teknik akuntansi yang dipergunakan di sektor publik. Akuntansi sektor 

publik merupakan salah satu area paling dinamis dalam akuntansi seiring dengan semakin meningkatnya 

tuntutan masyarakat atas akuntabilitas keuangan dari organisasi–organisasi publik seperti partai politik, ormas, 

yayasan, universitas, dan khususnya pemerintah. Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar antara akuntansi 

komersial dan akuntansi sektor publik, akan tetapi ciri khas organisasi sektor publik yang tidak mencari laba 

menimbulkan beberapa perbedaan yang signifikan dalam proses akuntansi manajemen, teknik akuntansi yang 

digunakan, dan struktur laporan yang dihasilkan. Mata ajaran ini akan memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa tentang perbedaan–perbedaan tersebut sekaligus memberikan ketrampilan tentang penyusunan 

anggaran dan teknik akuntansi dana yang menjadi ciri akuntansi sektor publik. 

. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai kompetensi sebagai berikut: 

1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (Materi) (Elemen Kompetensi b): 

 Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan lingkup akuntansi sektor publik. 

 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep organisasi sektor publik dan peran akuntansi dalam 

membantu manajemen organisasi sektor publik. 

 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep publik, isu sentral, peran, dan praktik ASP di Indonesia 

dalam membantu terciptanya proses pertanggungjawaban publik. 

 Mahasiswa mampu menjelaskan laporan keuangan organisasi sektor publik dan elemennya. 

 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran kinerja sektor publik dan audit kienrja 

sektor publik (value for money). 

2. Kemampuan Berkarya (Elemen Kompetensi c) 

 Mahasiswa mampu membedakan karakteristik dan lingkungan antara akuntansi sektor publik 

dan swasta. 

 Mahasiswa mampu membedakan siklus akuntansi pemerintah dan siklus akuntansi sektor publik 

non pemerintah. 

 Mahasiswa mampu membedakan proses/ tahapan penganggaran pada sektor pemerintah , swasta 

dan sektor publik non pemerintah. 

 Mahasiswa mampu melakukan siklus akuntansi pemerintah. 
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 Mahasiswa mampu membedakan value for money audit dengan audit laporan keuangan 

organisasi swasta. 

 

3. Sikap dan Perilaku (Elemen Kompetensi d) 

Mahasiswa mampu: 

 Mengkomunikasikan  laporan keuangan sektor publik secara lisan dan tertulis secara baik 

 Menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dengan baik 

 Mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin 

 Memiliki kejujuran dalam mengikuti PBM 

4. Landasan Kepribadian  (Elemen Kompetensi a) dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat (Etika) 

(Elemen Kompetensi e) 

Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab, dan menjaga 

etika akademik 

 

METODA PEMBELAJARAN 

Proses belajar pada kuliah ini menekankan pada metode kuliah, diskusi, dan presentasi di kelas. Dalam 

beberapa pertemuan akan dilakukan latihan soal, simulasi dan analisa kasus. Mahasiswa diwajibkan untuk 

mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas sesuai dengan yang tercantum pada silabus. Kelas akan 

dibagi menjadi beberapa kelompok (disesuaikan dengan kapasitas kelas). Tugas kelompok berupa pembuatan 

makalah atau bentuk–bentuk lain sesuai dengan sifat materi yang diberikan. Masing-masing metoda digunakan 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

PENILAIAN 

 

Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 Kuis  (tertulis) (K1) 

 Partisipasi diskusi (lisan) (K2) 

 Ujian tertulis (K3) 

 Penyelesaian Tugas mandiri/ paper (K4) 

 Evaluasi dan pengamatan terhadap tugas mandiri dan tanya jawab (K5) 

 

Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang yang sudah disesuaikan dengan sanksi (jika ada).  

Bobot masing-masing komponen nilai adalah sebagai berikut: 
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Sikap & Perilaku: 

Kemampuan menyampaikan pendapat secara lisan atau presentasi 

Kemampuan mengembangkan diri (kemandirian) 

Kedisiplinan dan kejujuran 

 

Nilai komponen (K1 s/d K5) tidak boleh kurang dari 60. Mahasiswa yang belum berhasil mendapatkan nilai 

komponen minimun 60 dapat mengajukan penilaian ulang kepada dosen dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 Nilai komponen (K1 s/d K5) minimum 50. 

 Pelaksanaan penilaian ulang ditentukan oleh dosen sepanjang masa perkuliahan dalam semester 

ini. 

 Mahasiswa tidak melanggar etika akademik pekuliahan sebagaimana disebutkan dibawah ini dan 

tidak dikenakan sanksi sehingga tidak dapat mengikuti penilaian ulang 

 

Pelanggaran Etika Akademik dalam Perkuliahan: 

 

 Melakukan plagiat atau kegiatan sejenisnya dengan nama lain. 

 Melakukan kecurangan (misalnya menyontek pada waktu ujian tulis) 

 Tidak hadir kuliah tanpa ijin karena: 

o    Sakit (dengan Surat Keterangan Dokter)  

o    Melaksanakan tugas Fakultas/Universitas (dengan Surat Tugas dari Pejabat terkait) 

o    Sebab lain yang dapat diterima oleh dosen (disampaikan kepada dosen paling lambat 

satu hari kerja  setelah sebab lain tersebut terjadi) 

 Tidak hadir kuliah tetapi mengisi daftar hadir dengan bantuan orang lain (Mahasiswa yang 

membantu mengisi daftar hadir juga termasuk melakukan pelanggaran etika akademik 

perkuliahan) 

 Melakukan pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya memakai pakaian tidak 

sopan). 

 

Penilaian menggunakan Standar Nilai sebagai berikut: 

NILAI (0-100) NILAI DENGAN HURUF NILAI (ANGKA) KETERANGAN 

80-100 A 4 SANGAT BAIK 

70-79 B 3 BAIK 

60-69 C 2 CUKUP 

40-59 D 1 KURANG 

0-39 E 0 GAGAL 
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TATAP MUKA 

 

 

TUGAS MAHASISWA 

Individu: 

1. Setiap mahasiswa wajib hadir dan mengikuti sesi perkuliahan minimal 75% dari jumlah kehadiran dosen 

sebagai syarat administrasi penilaian oleh dosen. 

2. Mahasiswa diwajibkan membaca materi kuliah sebelum mengikuti kuliah dan menyusun Rangkuman Mata 

Kuliah (RMK) pada setiap sesi perkuliahan (dikumpulkan setiap awal sesi perkuliahan).  

3. Tiap mahasiswa wajib menyusun paper dengan topik salah satu dari materi yang tercantum dalam silabus. 

(TOPIK boleh sama, tetapi JUDUL harus berbeda). Paper dikumpulkan pada sesi perkuliahan terakhir 

(UKD 4). Paper dibuat dengan setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: 

 PENDAHULUAN, berisikan uraian permasalahan, motivasi dan permasalahan yang diangkat 

dalam paper. 

 PEMBAHASAN, berisikan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat berdasarkan teori 

dan bukti-bukti empiris baik dari buku maupun artikel. 

 PENUTUP, berisikan simpulan atas pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

dan rekomendasi yang diajukan. 

 REFERENSI, berisikan daftar pustaka yang diacu untuk penulisan paper.  

Kelompok: 

1. Setiap kelompok wajib mempresentasikan materi sesuai topik bahasan dan mengirimkan bahan presentasi 

(dalam format powerpoint) maksimal 1 hari sebelum sesi perkuliahan berlangsung via e-mail ke alamat: 

email dosen atau e-learning mata kuliah akuntansi sektor publik. 

2. Setiap kelompok wajib mengumpulkan contoh laporan keuangan organisasi sektor publik dan melakukan 

analisis komponen laporan keuangan bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan terkait (pembagian 

kelompok dan organisasi sektor publik untuk masing-masing kelompok ditentukan kemudian oleh dosen). 

Tugas ini dikumpulkan pada saat sesi UKD2. 

   

 

 

 

 

MINGGU MATERI KAJIAN 

1  Penjelasan Silabus 

 Penjelasan Umum ASP 

Silabus dan Kontrak Kuliah 

Materi Dosen 

2 Karakteristik dan Lingkungan Akuntansi 

Sektor Publik 

FS (Chptr-1), JI (Chptr-1), M (Bab 1), B 

(Bab 1). 

3 Akuntansi Manajemen Sektor Publik FS (Chptr-3), M (Bab 3), B (Bab-2) 

4 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor 

Publik   

M (Bab 3), B (Bab 3) 

5  Penganggaran Sektor Publik 

 Jenis-jenis penanggaran Sektor Publik 

JI (Chptr-4-5), M (Bab-4-5), D (Bab 2), 

B (Bab-4) 

6  Teknik Akuntansi Sektor Publik 

 Siklus Akuntansi Sektor publik 

JI (Chptr-3), M (Bab-9), D (Bab 5) 

7 Laporan Keuangan Sektor Publik JI (chptr-8), M (Bab-10), D (Bab 6) 

8 APBN dan APBD JI (Chptr-4), D (Bab 3)  

9 Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat D (Bab 12) 

10 Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah D (Bab 13) 

11 Pengukuran Kinerja Sektor Publik J1 (Bab 2), M (Bab-8),  B (bab 12), 

12 Value For Money Audit J1 (Chptr-9), M (Bab-11), B (Bab 11) 


