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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradabanberdasarkan 

Pancasila (RS3 ) 
2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (RS6) 
3. Mampu mengkaji implikasi pengambangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kehaliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (KU3). 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data (KU5) 

5. Memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang ilmu akuntansi kedalam bidang akademis (KK1). 
6. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi (KP$) 

 

CPMK   
 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta.   

2. Mahasiswa mampu menganalisis masalah -masalah yang berhubungan dengan regulasi organisasi sektor publik 
3. Mahasiwa mampu menilai bagaimana capaian kinerja organisasi sektor publik. 
4. Mahasiswa mampu menyusun dan menganalisa anggaran sektor publik 
5. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan mengevaluasi hasil dari audit sektor publik 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah Akuntansi Sektor Publik ini mempelajari tentang ruang lingkup, peranan,tujuan, akuntabilitas, regulasi, akuntansi manajemen, pengendalian 
manajemen, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, audit, pertanggungjawaban dan sistim akuntansi organisasi sektor publik di Indonesia.  

Dosen pengampu Warsani Purnama Sari SE, Ak CA, MM. 
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CONTOH : Analisis Instruksional Mata Kuliah Metode Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 Gambar : Analisis Instruksional mata kuliahSektor Publik   

2. Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan, regulasi, dan 

akuntansi manajemen yang tepat untuk organisasi sektor publik 

( Minggu ke 3 -4 ) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan organisasi 

sektor publik dengan sektor swasta,peranan dan tujuan serta 

akuntabilitas organisasi sektor publik ( Minggu ke 1-2 ) 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun anggaran 

organisasi sektor publik (minggu ke 5-6) 

4. Mahasiswa mampu menganalisis realisasi hasil anggaran 

organisasi sektor publik (minggu ke 7)  

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

5. Mahasiswa mampu  dan menyususn menjelaskan sistim 

pengadaan barang dan jasa organisasi sector publik (minggu ke  9 

) 

6. Mahasiswa mampu menyusun pelaporan keuangan sektor 

publik (minggu ke 10-11 ) 

7. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil audit dan 

pertanggungjawaban organisasi publik(minggu 12-13 ) 

8. Mahasiswa mampu menyusun dan merancang sistim 

akuntansi pemerintah (minggu 14-15) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 



 

(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom  
kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS) 

Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 dan 
2 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

tentang perbedaan organisasi 

sektor publik dengan sektor 

swasta,peranan dan tujuan serta 

akuntabilitas organisasi sektor 

publik. 

Pengantar akunansi sektor 
publik, perbedaan organisasi 
sektor publik dan sektor 
swasta, dan akuntabilitas 
publik. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Kuis  

2 x 100 
menit 

Tugas 1 : menyusun 
ringkasan pengantar 
akuntansi sektor publik 
Tugas 2 : membuat contoh 
perbedaan akuntabilitas 
vertikal dengan akuntabilitas 
horizontal. 
 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan  
Indikator : ketepatan 
menjelaskan 
pengantar akuntansi 
sektor publik. 
Penilaian bentuk non-
tes : hasil kuis  

10% 

3 dan 
4 

 Mahasiswa mampu merumuskan 

permasalahan, regulasi, dan 

akuntansi manajemen yang tepat 

untuk organisasi sektor publik 

Teknik penyusunan regulasi 
publik, dasar hukum akuntansi 
sektor publik dan sektor 
swasta dan peran akuntansi 
manajemen sektor publik. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Kuis 

2 x 100 
menit 

Tugas 3 : membuat contoh 
studi kasus teknik menyusun 
regulasi publik. 

Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menjelaskan 
permasalahan, 
regulasi, dan 
akuntansi manajemen. 
Penilaian bentuk non-
tes : hasil kuis 

10% 

5 dan 
6 

 Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan menyusun anggaran 

organisasi sektor publik 

Jenis, siklus, teknik, dan 
contoh anggaran sektor 
publik. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Kuis 

2 x 100 
menit 

Tugas 4 : membuat contoh 
bagaimana teknik menyusun 
anggaran organisasi sektor 
publik. 

Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menjelaskan anggaran 
oraganisasi sektor 
publik. 
Penilaian bentuk non- 
tes: hasil kuis 

10% 

7  Mahasiswa mampu menganalisis 

realisasi hasil anggaran 

organisasi sektor publik 

Proses realisasi anggaran, 
prinsip utama anggaran, dan 
siklus realisasi anggaran 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Presentasi tugas 

2 x 100 
menit 

Tugas 5 : merumuskan 
persentase selisih antara 
anggran dengan realisasi 

Kritria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan 

10% 



 

publik. kelompok 
 

organisasi sektor publik Indikator : ketepatan 
menjelaskan realisasi 
anggran organisasi 
sektor publik. 
Penilaian bentuk non-
tes : hasil presentasi 
tugas kelompok. 

 8 Evaluasi Tengah Semester tdk diberi 
bobot 

9 Mahasiswa mampu  dan 

menyususn menjelaskan sistem 

pengadaan barang dan jasa 

organisasi sector publik 

Tujuan, standar, sistem, dan 
siklus pengadaan barang dan 
jasa publik. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Kuis 

2 x 100 
menit 

Tugas 6 : studi kasus 
bagaimana menyusun sistem 
pengadaan barang dan jasa 
publik. 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menjelaskan sistem 
pengadaan barang dan 
jasa. 
Penilaian bentuk non-
tes: hasil kuis 

10% 

10 
dan 
11 

 Mahasiswa mampu menyusun 

pelaporan keuangan sektor 

publik 

Jenis, tujuan, dan persyaratan 
pelaporan keuangan 
organisasi sektor publik. 

Kuliah dan diskusi 2 x 100 
menit 

Tugas 7 : meyususn sistem 
informasi akuntansi smapai 
dengan laporan keuangan 
organisasi sektor publik. 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator: ketepatan 
menyusun laporan 
keuangan sektor 
publik. 
Penilaian bentuk non-
tes: hasil kuis 

10% 

12 
dan 
13 

 Mahasiswa mampu 

mengevaluasi hasil audit dan 

pertanggungjawaban organisasi 

publik 

Definisi, unsur-unsur, dan 
standar pemeriksaan laporan 
keuangan organisasi sektor 
publik. Definisi dan siklus 
pertanggungjawaban 
organisasi sektor publik. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Field trip 

2 x 100 
menit 

Tugas 8 : mengevaluasi hasil 
audit organisasi sektor 
publik. 
Tugas 9 : membuat contoh 
bagaimana mengaudit 
organisasi sektor publik. 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan  
Indikator : 
ketetapatan 
megevaluasi hasil 
audit dan 
pertanggungjawaban 
publik. 
Penilaian bentuk non-

20% 



 

tes: hasil field trip 

14 
dan 
15 

Mahasiswa mampu menyusun 

dan merancang sistim akuntansi 

pemerintah 

Sistem akuntansi pemerintah 
pusat dan sistem akuntansi 
pemerintah daerah. 

1. Kulaih dan 
diskusi 

2. Nonton bareng 
 

2 x 100 
menit 

Tugas 10 : merancang sistem 
akuntansi pemerintah daerah 
yang baik. 

Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator:  ketepatan 
menyusun dan 
merancang sistem 
akuntansi pemerintah. 
Penilaian bentuk non-
tes: kuis nonton 
bareng 
 

20% 

16 Evaluasi Akhir Semester tdk diberi 
bobot 
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Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional). 

 
 
 
 

 
 

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial  



 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis  

Tatap muka Belajar mandiri  

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 
 

170 menit/minggu/semester 2,83 

 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang 
dapat secara efektif memfasilitasi 
pemenuhan capaian pembelajaran  
lulusan. 

 

 


