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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

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.  

 

POKOK BAHASAN 

Pertemuan 
ke /Tanggal 

Meteri/Bahan Ajar Referensi/
Daftar 

Pustaka 
 

1 dan 2 Pengantar akunansi sektor publik, perbedaan organisasi sektor publik dan 
sektor swasta, dan akuntabilitas publik. 

1,2, dan 3 

3 dan 4 Teknik penyusunan regulasi publik, dasar hukum ASP, dan Peranan ASP 1,2, dan 3 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (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 (KP4) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (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 



5 dan 6 Jenis, siklus, teknik, dan contoh anggaran sektor publik 1,2, dan 3 

7  Proses realisasi anggaran, prinsip utama anggaran, dan siklus realisasi 
anggaran publik. 

1,2, dan 3 

8 MIDTEST  

9  Tujuan, standar, sistem, dan siklus pengadaan barang dan jasa publik. 1,2, dan 3 

10 dan 11 Jenis, tujuan, dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik. 1,2, dan 3 

12 dan 13 Definisi, unsur-unsur, dan standar pemeriksaan laporan keuangan organisasi 
sektor publik. Definisi dan siklus pertanggungjawaban organisasi sektor publik. 

1,2, dan 3 

14 dan 15 Sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah. 1,2, dan 3 

16 Evaluasi Akhir Semester 1,2, dan 3 

  1,2, dan 3 

PRASYARAT 

1. Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Menengah I 
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