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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA6326

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah akuntansi pada organisasi dan badan usaha yang didirikan yang bertujuan 
tidak untuk menghasilkan laba (non profit motive)  seperti lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga, instansi dan proyek-proyek 
yang dilakukan pemerintah. Pembahasan ditekankan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, peranan pelaporan keuangan, 
komponen laporan keuangan pokok: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, prinsip 
akuntansi, akuntansi anggaran, neraca satuan keuangan pemerintah daerah(SKPD), yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, serta penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia 
khususnya pada BUMN. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN PPH BADAN 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 KARAKTERISTIK 
DAN LINGKUNGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
karakteristik 
dan ruang 
lingkup 
akuntansi 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian dan 

ruang lingkup 

akuntansi sektor 

publik, sifat dan 

karakteristik, 

perbedaannya 

dengan sektor 

swasta, tujuan, dan 

perkembangan 

akuntansi sektor 

publik, 

akuntabilitas 

publik, privatisasi 

serta otonomi 

daerah.  

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
akuntansi sektor 

publik  
 Tujuan 

akuntansi sektor 

publik  
 Akuntabilitas 

publik  
 Privatisasi  
 Otonomi daerah.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 AKUNTANSI 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian 

akuntansi sebagai 

alat perencanaan dan 

pengendalian 

organisasi, proses 

perencanaan dan 

pengendalian 

manajerial 

organisasi sektor 

organisasi sektor 

publik, serta peran 

akuntansi 

manajemen sektor 

publik baik dalam 

perencanaan 

strategik, pemberian 

informasi biaya, 

penilaian investasi, 

penganggaran, 

penentuan biaya dan 

penilaian kinerja.  

 Akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 

organisasi  
 Proses 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajerial 

sektor publik  
 Peran akuntansi 

manajemen 
sektor publik.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
pengendalian 
dan proses 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Sistem, tipe dan 

struktur 

pengendalian 

manajemen sektor 

publik, baik pusat 

biaya, pusat 

pendapatan, pusat 

laba maupun pusat 

investasi, serta 

proses pengendalian 

manajemen sektor 

publik.   

 Sistem 
pengendalian 

manajemen  
 Proses 

pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
konsep dan 
proses 
penyusunan 
anggaran 
sektor publik

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Konsep, pengertian, 

fungsi, prinsip-

prinsip dan jenis 

anggaran sektor 

publik, serta proses 

penyusunan 

anggaran sektor 

publik.  

 Konsep dan 
pengertian 
anggaran sektor 

publik  
 Fungsi dan jenis 

anggaran sektor 

publik  
 Proses 

penyusunan 
anggaran sektor 
publik. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 TEKNIK 
AKUNTANSI 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
teori, standar 
akuntansi, 
serta teknik-
teknik 
akuntansi 
sektor 
publik.   

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Teori akuntansi 

sektor publik, 

perlunya sistem 

akuntansi sektor 

publik, standar 

akuntansi sektor 

publik serta teknik-

teknik akuntansi 

keuangan sektor 

publik. 

 Teori akuntansi 
sektor publik  

 Standar 
akuntansi sektor 

publik  
 Teknik-teknik 

akuntansi sektor 
publik.   

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 LAPORAN 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
tujuan dan 
fungsi 
laporan 
keuangan 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Tujuan dan fungsi 

laporan keuangan 

sektor publik, 

pemakai, hak dan 

kewajiban pemakai, 

perbedaannya 

dengan laporan 

keuangan sektor 

swasta, serta luas 

pengungkapan yang 

diperlukan.  

 Tujuan dan 
fungsi laporan 
keuangan sektor 
publik  

 Perbedaan 
laporan 
keuangan sektor 
publik dengan 
laporan 
keuangan sektor 

swasta  
 Luas 

pengungkapan.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s.d 7

9 SISTEM 
AKUNTANSI 
PEMERINTAH 
PUSAT 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat, 
mekanisme 
serta prinsip 
akuntansi 
pemerintah 
Indonesia.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem akuntansi 

pemerintah pusat, 

sub sistem, 

mekanisme dan 

bagan akun standar 

pemerintah pusat, 

serta prinsip 

akuntansi 

pemerintah di 

Indonesia. 

 Sistem akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Sub sistem 

akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Mekanisme 

sistem akuntansi 
pemerintah 
pusat  

 Prinsip 
akuntansi 
pemerintah di 
Indonesia 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 OTONOMI 
DAERAH DAN 
PERIMBANGAN 
KEUANGAN PUSAT 
DAN DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
otonomi 
daerah, 
struktur 
keuangan 
baru  daerah, 
sumber 
penerimaan 
dan dewan 
pertimbangan 
otonomi 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian otonomi 

daerah, struktur 

keuangan baru 

daerah, sumber 

keuangan dalam 

rangka 

desentralisasi, 

dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, 

serta dewan 

pertimbangan 

otonomi daerah.  

 Pengertian 
otonomi daerah 

 Struktur 
keuangan baru 
daerah 

 Sumber 
penerimaan 

 Dewan 
pertimbangan 
otonomi daerah  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH SEBAGAI 
BAGIAN DARI 
MANAJEMEN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
keuangan 
negara dan 
ruang 
lingkupnya,  
serta 
kedudukan 
akuntansi 
keuangan 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Keuangan negara 

dan ruang 

lingkupnya, APBN 

dan APBD, 

keuangan daerah, 

manajemen 

keuangan daerah dan 

akuntansi keuangan 

daerah, kedudukan 

akuntansi keuangan 

daerah, lingkungan 

akuntansi keuangan 

daerah.  

 Keuangan 
negara dan 
ruang lingkupnya 

 Keuangan 
daerah dan 
akuntansi 
keuangandaerah 

 Kedudukan 
akuntansi 
keuangan daerah 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
sistem 
pencatatan, 
dasar 
akuntansi, 
serta siklus 
akuntansi 
keuangan 
daerah 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem pencatatan, 

dasar akuntansi, 

sikulus akuntansi 

secara umum, dan 

siklus akuntansi 

keuangan daerah.  

 Sistem 

pencatatan  
 Dasar akuntansi  
 Siklus akuntansi 

keuangan 
daerah.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 AKUNTANSI 
REKENING-
REKENING DALAM 
APBD DAN 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAERAH  

Pemahaman 

terhadap 

akuntansi 

pendapatan 

dan belanja 

daerah, 

akuntansi 

pinjaman, 

ekuitas dana 

dan cadangan, 

serta akuntansi 

aset dan sisa 

anggaran.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Klasifikasi dan 

akuntansi 

pendapatan daerah, 

akuntansi belanja 

daerah, pinjaman, 

ekuitas dana dan 

cadangan, akuntansi 

aset dan akuntansi 

sisa anggaran.  

 Akuntansi 
pendapatan dan 

belanja daerah  
 Akuntansi 

pinjaman  
 Akuntansi 

ekuitas dana dan 

cadangan  
 Akuntansi aset  
 Akuntansi sisa 

anggaran. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 AKUNTANSI UNTUK 
BUMD 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
BUMD 
sebagai pusat 
laba

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian BUMD 

sebagai pusat laba 

dan sistem 

akuntansinya, mulai 

dari pencatatan 

transaksi sampai 

dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

 BUMD sebagai 

pusat laba  
 Akuntansi 

BUMD 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 AKUNTANSI 
KEUANGAN NIR 
LABA : YAYASAN 

Pemahaman 
terhadap 
yayasan baik 
ditinjau dari 
aspek yuridis 
maupun 
akuntansinya

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian yayasan, 

baik ditinjau dari 

aspek yuridis, yaitu 

mencakup 

pendirian, ketentuan 

perwakafan, organ 

yayasan, kewajiban 

penyelenggaraan 

dokumen, 

pemeriksaan dan 

pembubaran, 

maupun ditinjau 

dari aspek 

akuntansinya, 

mencakup cara 

penyusunan 

pembukuan dan 

PSAK No. 45.  

 Aspek yuridis 

yayasan  
 Aspek akuntansi 

yayasan 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah

Jakarta Penerbit Salemba Empat

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Penerbit Salemba Empat

Gunawan Widjaja Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di 
Indonesia.

Jakarta  Penerbit Elex Media Komputindo

IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 
45 : Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba. 

Jakarta Divisi Publikasi IAI

Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA6326

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah akuntansi pada organisasi dan badan usaha yang didirikan yang bertujuan 
tidak untuk menghasilkan laba (non profit motive)  seperti lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga, instansi dan proyek-proyek 
yang dilakukan pemerintah. Pembahasan ditekankan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, peranan pelaporan keuangan, 
komponen laporan keuangan pokok: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, prinsip 
akuntansi, akuntansi anggaran, neraca satuan keuangan pemerintah daerah(SKPD), yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, serta penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia 
khususnya pada BUMN. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN PPH BADAN 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 KARAKTERISTIK 
DAN LINGKUNGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
karakteristik 
dan ruang 
lingkup 
akuntansi 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian dan 

ruang lingkup 

akuntansi sektor 

publik, sifat dan 

karakteristik, 

perbedaannya 

dengan sektor 

swasta, tujuan, dan 

perkembangan 

akuntansi sektor 

publik, 

akuntabilitas 

publik, privatisasi 

serta otonomi 

daerah.  

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
akuntansi sektor 

publik  
 Tujuan 

akuntansi sektor 

publik  
 Akuntabilitas 

publik  
 Privatisasi  
 Otonomi daerah.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 AKUNTANSI 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian 

akuntansi sebagai 

alat perencanaan dan 

pengendalian 

organisasi, proses 

perencanaan dan 

pengendalian 

manajerial 

organisasi sektor 

organisasi sektor 

publik, serta peran 

akuntansi 

manajemen sektor 

publik baik dalam 

perencanaan 

strategik, pemberian 

informasi biaya, 

penilaian investasi, 

penganggaran, 

penentuan biaya dan 

penilaian kinerja.  

 Akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 

organisasi  
 Proses 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajerial 

sektor publik  
 Peran akuntansi 

manajemen 
sektor publik.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
pengendalian 
dan proses 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Sistem, tipe dan 

struktur 

pengendalian 

manajemen sektor 

publik, baik pusat 

biaya, pusat 

pendapatan, pusat 

laba maupun pusat 

investasi, serta 

proses pengendalian 

manajemen sektor 

publik.   

 Sistem 
pengendalian 

manajemen  
 Proses 

pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
konsep dan 
proses 
penyusunan 
anggaran 
sektor publik

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Konsep, pengertian, 

fungsi, prinsip-

prinsip dan jenis 

anggaran sektor 

publik, serta proses 

penyusunan 

anggaran sektor 

publik.  

 Konsep dan 
pengertian 
anggaran sektor 

publik  
 Fungsi dan jenis 

anggaran sektor 

publik  
 Proses 

penyusunan 
anggaran sektor 
publik. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 TEKNIK 
AKUNTANSI 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
teori, standar 
akuntansi, 
serta teknik-
teknik 
akuntansi 
sektor 
publik.   

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Teori akuntansi 

sektor publik, 

perlunya sistem 

akuntansi sektor 

publik, standar 

akuntansi sektor 

publik serta teknik-

teknik akuntansi 

keuangan sektor 

publik. 

 Teori akuntansi 
sektor publik  

 Standar 
akuntansi sektor 

publik  
 Teknik-teknik 

akuntansi sektor 
publik.   

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 LAPORAN 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
tujuan dan 
fungsi 
laporan 
keuangan 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Tujuan dan fungsi 

laporan keuangan 

sektor publik, 

pemakai, hak dan 

kewajiban pemakai, 

perbedaannya 

dengan laporan 

keuangan sektor 

swasta, serta luas 

pengungkapan yang 

diperlukan.  

 Tujuan dan 
fungsi laporan 
keuangan sektor 
publik  

 Perbedaan 
laporan 
keuangan sektor 
publik dengan 
laporan 
keuangan sektor 

swasta  
 Luas 

pengungkapan.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 SISTEM 
AKUNTANSI 
PEMERINTAH 
PUSAT 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat, 
mekanisme 
serta prinsip 
akuntansi 
pemerintah 
Indonesia.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem akuntansi 

pemerintah pusat, 

sub sistem, 

mekanisme dan 

bagan akun standar 

pemerintah pusat, 

serta prinsip 

akuntansi 

pemerintah di 

Indonesia. 

 Sistem akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Sub sistem 

akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Mekanisme 

sistem akuntansi 
pemerintah 
pusat  

 Prinsip 
akuntansi 
pemerintah di 
Indonesia 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 OTONOMI 
DAERAH DAN 
PERIMBANGAN 
KEUANGAN PUSAT 
DAN DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
otonomi 
daerah, 
struktur 
keuangan 
baru  daerah, 
sumber 
penerimaan 
dan dewan 
pertimbangan 
otonomi 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian otonomi 

daerah, struktur 

keuangan baru 

daerah, sumber 

keuangan dalam 

rangka 

desentralisasi, 

dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, 

serta dewan 

pertimbangan 

otonomi daerah.  

 Pengertian 
otonomi daerah 

 Struktur 
keuangan baru 
daerah 

 Sumber 
penerimaan 

 Dewan 
pertimbangan 
otonomi daerah  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH SEBAGAI 
BAGIAN DARI 
MANAJEMEN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
keuangan 
negara dan 
ruang 
lingkupnya,  
serta 
kedudukan 
akuntansi 
keuangan 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Keuangan negara 

dan ruang 

lingkupnya, APBN 

dan APBD, 

keuangan daerah, 

manajemen 

keuangan daerah dan 

akuntansi keuangan 

daerah, kedudukan 

akuntansi keuangan 

daerah, lingkungan 

akuntansi keuangan 

daerah.  

 Keuangan 
negara dan 
ruang lingkupnya 

 Keuangan 
daerah dan 
akuntansi 
keuangandaerah 

 Kedudukan 
akuntansi 
keuangan daerah 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
sistem 
pencatatan, 
dasar 
akuntansi, 
serta siklus 
akuntansi 
keuangan 
daerah 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem pencatatan, 

dasar akuntansi, 

sikulus akuntansi 

secara umum, dan 

siklus akuntansi 

keuangan daerah.  

 Sistem 

pencatatan  
 Dasar akuntansi  
 Siklus akuntansi 

keuangan 
daerah.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 AKUNTANSI 
REKENING-
REKENING DALAM 
APBD DAN 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAERAH  

Pemahaman 

terhadap 

akuntansi 

pendapatan 

dan belanja 

daerah, 

akuntansi 

pinjaman, 

ekuitas dana 

dan cadangan, 

serta akuntansi 

aset dan sisa 

anggaran.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Klasifikasi dan 

akuntansi 

pendapatan daerah, 

akuntansi belanja 

daerah, pinjaman, 

ekuitas dana dan 

cadangan, akuntansi 

aset dan akuntansi 

sisa anggaran.  

 Akuntansi 
pendapatan dan 

belanja daerah  
 Akuntansi 

pinjaman  
 Akuntansi 

ekuitas dana dan 

cadangan  
 Akuntansi aset  
 Akuntansi sisa 

anggaran. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 AKUNTANSI UNTUK 
BUMD 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
BUMD 
sebagai pusat 
laba

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian BUMD 

sebagai pusat laba 

dan sistem 

akuntansinya, mulai 

dari pencatatan 

transaksi sampai 

dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

 BUMD sebagai 

pusat laba  
 Akuntansi 

BUMD 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 AKUNTANSI 
KEUANGAN NIR 
LABA : YAYASAN 

Pemahaman 
terhadap 
yayasan baik 
ditinjau dari 
aspek yuridis 
maupun 
akuntansinya

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian yayasan, 

baik ditinjau dari 

aspek yuridis, yaitu 

mencakup 

pendirian, ketentuan 

perwakafan, organ 

yayasan, kewajiban 

penyelenggaraan 

dokumen, 

pemeriksaan dan 

pembubaran, 

maupun ditinjau 

dari aspek 

akuntansinya, 

mencakup cara 

penyusunan 

pembukuan dan 

PSAK No. 45.  

 Aspek yuridis 

yayasan  
 Aspek akuntansi 

yayasan 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah

Jakarta Penerbit Salemba Empat

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Penerbit Salemba Empat

Gunawan Widjaja Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di 
Indonesia.

Jakarta  Penerbit Elex Media Komputindo

IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 
45 : Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba. 

Jakarta Divisi Publikasi IAI

Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah akuntansi pada organisasi dan badan usaha yang didirikan yang bertujuan 
tidak untuk menghasilkan laba (non profit motive)  seperti lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga, instansi dan proyek-proyek 
yang dilakukan pemerintah. Pembahasan ditekankan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, peranan pelaporan keuangan, 
komponen laporan keuangan pokok: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, prinsip 
akuntansi, akuntansi anggaran, neraca satuan keuangan pemerintah daerah(SKPD), yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, serta penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia 
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Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN PPH BADAN 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 KARAKTERISTIK 
DAN LINGKUNGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
karakteristik 
dan ruang 
lingkup 
akuntansi 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian dan 

ruang lingkup 

akuntansi sektor 

publik, sifat dan 

karakteristik, 

perbedaannya 

dengan sektor 

swasta, tujuan, dan 

perkembangan 

akuntansi sektor 

publik, 

akuntabilitas 

publik, privatisasi 

serta otonomi 

daerah.  

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
akuntansi sektor 

publik  
 Tujuan 

akuntansi sektor 

publik  
 Akuntabilitas 

publik  
 Privatisasi  
 Otonomi daerah.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 AKUNTANSI 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian 

akuntansi sebagai 

alat perencanaan dan 

pengendalian 

organisasi, proses 

perencanaan dan 

pengendalian 

manajerial 

organisasi sektor 

organisasi sektor 

publik, serta peran 

akuntansi 

manajemen sektor 

publik baik dalam 

perencanaan 

strategik, pemberian 

informasi biaya, 

penilaian investasi, 

penganggaran, 

penentuan biaya dan 

penilaian kinerja.  

 Akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 

organisasi  
 Proses 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajerial 

sektor publik  
 Peran akuntansi 

manajemen 
sektor publik.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
pengendalian 
dan proses 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Sistem, tipe dan 

struktur 

pengendalian 

manajemen sektor 

publik, baik pusat 

biaya, pusat 

pendapatan, pusat 

laba maupun pusat 

investasi, serta 

proses pengendalian 

manajemen sektor 

publik.   

 Sistem 
pengendalian 

manajemen  
 Proses 

pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
konsep dan 
proses 
penyusunan 
anggaran 
sektor publik

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Konsep, pengertian, 

fungsi, prinsip-

prinsip dan jenis 

anggaran sektor 

publik, serta proses 

penyusunan 

anggaran sektor 

publik.  

 Konsep dan 
pengertian 
anggaran sektor 

publik  
 Fungsi dan jenis 

anggaran sektor 

publik  
 Proses 

penyusunan 
anggaran sektor 
publik. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 TEKNIK 
AKUNTANSI 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
teori, standar 
akuntansi, 
serta teknik-
teknik 
akuntansi 
sektor 
publik.   

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Teori akuntansi 

sektor publik, 

perlunya sistem 

akuntansi sektor 

publik, standar 

akuntansi sektor 

publik serta teknik-

teknik akuntansi 

keuangan sektor 

publik. 

 Teori akuntansi 
sektor publik  

 Standar 
akuntansi sektor 

publik  
 Teknik-teknik 

akuntansi sektor 
publik.   

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 LAPORAN 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
tujuan dan 
fungsi 
laporan 
keuangan 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Tujuan dan fungsi 

laporan keuangan 

sektor publik, 

pemakai, hak dan 

kewajiban pemakai, 

perbedaannya 

dengan laporan 

keuangan sektor 

swasta, serta luas 

pengungkapan yang 

diperlukan.  

 Tujuan dan 
fungsi laporan 
keuangan sektor 
publik  

 Perbedaan 
laporan 
keuangan sektor 
publik dengan 
laporan 
keuangan sektor 

swasta  
 Luas 

pengungkapan.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 SISTEM 
AKUNTANSI 
PEMERINTAH 
PUSAT 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat, 
mekanisme 
serta prinsip 
akuntansi 
pemerintah 
Indonesia.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem akuntansi 

pemerintah pusat, 

sub sistem, 

mekanisme dan 

bagan akun standar 

pemerintah pusat, 

serta prinsip 

akuntansi 

pemerintah di 

Indonesia. 

 Sistem akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Sub sistem 

akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Mekanisme 

sistem akuntansi 
pemerintah 
pusat  

 Prinsip 
akuntansi 
pemerintah di 
Indonesia 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 OTONOMI 
DAERAH DAN 
PERIMBANGAN 
KEUANGAN PUSAT 
DAN DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
otonomi 
daerah, 
struktur 
keuangan 
baru  daerah, 
sumber 
penerimaan 
dan dewan 
pertimbangan 
otonomi 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian otonomi 

daerah, struktur 

keuangan baru 

daerah, sumber 

keuangan dalam 

rangka 

desentralisasi, 

dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, 

serta dewan 

pertimbangan 

otonomi daerah.  

 Pengertian 
otonomi daerah 

 Struktur 
keuangan baru 
daerah 

 Sumber 
penerimaan 

 Dewan 
pertimbangan 
otonomi daerah  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH SEBAGAI 
BAGIAN DARI 
MANAJEMEN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
keuangan 
negara dan 
ruang 
lingkupnya,  
serta 
kedudukan 
akuntansi 
keuangan 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Keuangan negara 

dan ruang 

lingkupnya, APBN 

dan APBD, 

keuangan daerah, 

manajemen 

keuangan daerah dan 

akuntansi keuangan 

daerah, kedudukan 

akuntansi keuangan 

daerah, lingkungan 

akuntansi keuangan 

daerah.  

 Keuangan 
negara dan 
ruang lingkupnya 

 Keuangan 
daerah dan 
akuntansi 
keuangandaerah 

 Kedudukan 
akuntansi 
keuangan daerah 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
sistem 
pencatatan, 
dasar 
akuntansi, 
serta siklus 
akuntansi 
keuangan 
daerah 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem pencatatan, 

dasar akuntansi, 

sikulus akuntansi 

secara umum, dan 

siklus akuntansi 

keuangan daerah.  

 Sistem 

pencatatan  
 Dasar akuntansi  
 Siklus akuntansi 

keuangan 
daerah.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 AKUNTANSI 
REKENING-
REKENING DALAM 
APBD DAN 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAERAH  

Pemahaman 

terhadap 

akuntansi 

pendapatan 

dan belanja 

daerah, 

akuntansi 

pinjaman, 

ekuitas dana 

dan cadangan, 

serta akuntansi 

aset dan sisa 

anggaran.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Klasifikasi dan 

akuntansi 

pendapatan daerah, 

akuntansi belanja 

daerah, pinjaman, 

ekuitas dana dan 

cadangan, akuntansi 

aset dan akuntansi 

sisa anggaran.  

 Akuntansi 
pendapatan dan 

belanja daerah  
 Akuntansi 

pinjaman  
 Akuntansi 

ekuitas dana dan 

cadangan  
 Akuntansi aset  
 Akuntansi sisa 

anggaran. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 AKUNTANSI UNTUK 
BUMD 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
BUMD 
sebagai pusat 
laba

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian BUMD 

sebagai pusat laba 

dan sistem 

akuntansinya, mulai 

dari pencatatan 

transaksi sampai 

dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

 BUMD sebagai 

pusat laba  
 Akuntansi 

BUMD 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 AKUNTANSI 
KEUANGAN NIR 
LABA : YAYASAN 

Pemahaman 
terhadap 
yayasan baik 
ditinjau dari 
aspek yuridis 
maupun 
akuntansinya

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian yayasan, 

baik ditinjau dari 

aspek yuridis, yaitu 

mencakup 

pendirian, ketentuan 

perwakafan, organ 

yayasan, kewajiban 

penyelenggaraan 

dokumen, 

pemeriksaan dan 

pembubaran, 

maupun ditinjau 

dari aspek 

akuntansinya, 

mencakup cara 

penyusunan 

pembukuan dan 

PSAK No. 45.  

 Aspek yuridis 

yayasan  
 Aspek akuntansi 

yayasan 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah

Jakarta Penerbit Salemba Empat

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Penerbit Salemba Empat

Gunawan Widjaja Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di 
Indonesia.

Jakarta  Penerbit Elex Media Komputindo

IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 
45 : Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba. 

Jakarta Divisi Publikasi IAI

Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA6326

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah akuntansi pada organisasi dan badan usaha yang didirikan yang bertujuan 
tidak untuk menghasilkan laba (non profit motive)  seperti lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga, instansi dan proyek-proyek 
yang dilakukan pemerintah. Pembahasan ditekankan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, peranan pelaporan keuangan, 
komponen laporan keuangan pokok: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, prinsip 
akuntansi, akuntansi anggaran, neraca satuan keuangan pemerintah daerah(SKPD), yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, serta penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia 
khususnya pada BUMN. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN PPH BADAN 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 KARAKTERISTIK 
DAN LINGKUNGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
karakteristik 
dan ruang 
lingkup 
akuntansi 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian dan 

ruang lingkup 

akuntansi sektor 

publik, sifat dan 

karakteristik, 

perbedaannya 

dengan sektor 

swasta, tujuan, dan 

perkembangan 

akuntansi sektor 

publik, 

akuntabilitas 

publik, privatisasi 

serta otonomi 

daerah.  

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
akuntansi sektor 

publik  
 Tujuan 

akuntansi sektor 

publik  
 Akuntabilitas 

publik  
 Privatisasi  
 Otonomi daerah.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 AKUNTANSI 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian 

akuntansi sebagai 

alat perencanaan dan 

pengendalian 

organisasi, proses 

perencanaan dan 

pengendalian 

manajerial 

organisasi sektor 

organisasi sektor 

publik, serta peran 

akuntansi 

manajemen sektor 

publik baik dalam 

perencanaan 

strategik, pemberian 

informasi biaya, 

penilaian investasi, 

penganggaran, 

penentuan biaya dan 

penilaian kinerja.  

 Akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 

organisasi  
 Proses 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajerial 

sektor publik  
 Peran akuntansi 

manajemen 
sektor publik.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
pengendalian 
dan proses 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Sistem, tipe dan 

struktur 

pengendalian 

manajemen sektor 

publik, baik pusat 

biaya, pusat 

pendapatan, pusat 

laba maupun pusat 

investasi, serta 

proses pengendalian 

manajemen sektor 

publik.   

 Sistem 
pengendalian 

manajemen  
 Proses 

pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
konsep dan 
proses 
penyusunan 
anggaran 
sektor publik

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Konsep, pengertian, 

fungsi, prinsip-

prinsip dan jenis 

anggaran sektor 

publik, serta proses 

penyusunan 

anggaran sektor 

publik.  

 Konsep dan 
pengertian 
anggaran sektor 

publik  
 Fungsi dan jenis 

anggaran sektor 

publik  
 Proses 

penyusunan 
anggaran sektor 
publik. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 TEKNIK 
AKUNTANSI 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
teori, standar 
akuntansi, 
serta teknik-
teknik 
akuntansi 
sektor 
publik.   

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Teori akuntansi 

sektor publik, 

perlunya sistem 

akuntansi sektor 

publik, standar 

akuntansi sektor 

publik serta teknik-

teknik akuntansi 

keuangan sektor 

publik. 

 Teori akuntansi 
sektor publik  

 Standar 
akuntansi sektor 

publik  
 Teknik-teknik 

akuntansi sektor 
publik.   

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 LAPORAN 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
tujuan dan 
fungsi 
laporan 
keuangan 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Tujuan dan fungsi 

laporan keuangan 

sektor publik, 

pemakai, hak dan 

kewajiban pemakai, 

perbedaannya 

dengan laporan 

keuangan sektor 

swasta, serta luas 

pengungkapan yang 

diperlukan.  

 Tujuan dan 
fungsi laporan 
keuangan sektor 
publik  

 Perbedaan 
laporan 
keuangan sektor 
publik dengan 
laporan 
keuangan sektor 

swasta  
 Luas 

pengungkapan.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s.d 7

9 SISTEM 
AKUNTANSI 
PEMERINTAH 
PUSAT 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat, 
mekanisme 
serta prinsip 
akuntansi 
pemerintah 
Indonesia.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem akuntansi 

pemerintah pusat, 

sub sistem, 

mekanisme dan 

bagan akun standar 

pemerintah pusat, 

serta prinsip 

akuntansi 

pemerintah di 

Indonesia. 

 Sistem akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Sub sistem 

akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Mekanisme 

sistem akuntansi 
pemerintah 
pusat  

 Prinsip 
akuntansi 
pemerintah di 
Indonesia 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 OTONOMI 
DAERAH DAN 
PERIMBANGAN 
KEUANGAN PUSAT 
DAN DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
otonomi 
daerah, 
struktur 
keuangan 
baru  daerah, 
sumber 
penerimaan 
dan dewan 
pertimbangan 
otonomi 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian otonomi 

daerah, struktur 

keuangan baru 

daerah, sumber 

keuangan dalam 

rangka 

desentralisasi, 

dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, 

serta dewan 

pertimbangan 

otonomi daerah.  

 Pengertian 
otonomi daerah 

 Struktur 
keuangan baru 
daerah 

 Sumber 
penerimaan 

 Dewan 
pertimbangan 
otonomi daerah  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH SEBAGAI 
BAGIAN DARI 
MANAJEMEN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
keuangan 
negara dan 
ruang 
lingkupnya,  
serta 
kedudukan 
akuntansi 
keuangan 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Keuangan negara 

dan ruang 

lingkupnya, APBN 

dan APBD, 

keuangan daerah, 

manajemen 

keuangan daerah dan 

akuntansi keuangan 

daerah, kedudukan 

akuntansi keuangan 

daerah, lingkungan 

akuntansi keuangan 

daerah.  

 Keuangan 
negara dan 
ruang lingkupnya 

 Keuangan 
daerah dan 
akuntansi 
keuangandaerah 

 Kedudukan 
akuntansi 
keuangan daerah 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
sistem 
pencatatan, 
dasar 
akuntansi, 
serta siklus 
akuntansi 
keuangan 
daerah 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem pencatatan, 

dasar akuntansi, 

sikulus akuntansi 

secara umum, dan 

siklus akuntansi 

keuangan daerah.  

 Sistem 

pencatatan  
 Dasar akuntansi  
 Siklus akuntansi 

keuangan 
daerah.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 AKUNTANSI 
REKENING-
REKENING DALAM 
APBD DAN 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAERAH  

Pemahaman 

terhadap 

akuntansi 

pendapatan 

dan belanja 

daerah, 

akuntansi 

pinjaman, 

ekuitas dana 

dan cadangan, 

serta akuntansi 

aset dan sisa 

anggaran.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Klasifikasi dan 

akuntansi 

pendapatan daerah, 

akuntansi belanja 

daerah, pinjaman, 

ekuitas dana dan 

cadangan, akuntansi 

aset dan akuntansi 

sisa anggaran.  

 Akuntansi 
pendapatan dan 

belanja daerah  
 Akuntansi 

pinjaman  
 Akuntansi 

ekuitas dana dan 

cadangan  
 Akuntansi aset  
 Akuntansi sisa 

anggaran. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 AKUNTANSI UNTUK 
BUMD 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
BUMD 
sebagai pusat 
laba

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian BUMD 

sebagai pusat laba 

dan sistem 

akuntansinya, mulai 

dari pencatatan 

transaksi sampai 

dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

 BUMD sebagai 

pusat laba  
 Akuntansi 

BUMD 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 AKUNTANSI 
KEUANGAN NIR 
LABA : YAYASAN 

Pemahaman 
terhadap 
yayasan baik 
ditinjau dari 
aspek yuridis 
maupun 
akuntansinya

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian yayasan, 

baik ditinjau dari 

aspek yuridis, yaitu 

mencakup 

pendirian, ketentuan 

perwakafan, organ 

yayasan, kewajiban 

penyelenggaraan 

dokumen, 

pemeriksaan dan 

pembubaran, 

maupun ditinjau 

dari aspek 

akuntansinya, 

mencakup cara 

penyusunan 

pembukuan dan 

PSAK No. 45.  

 Aspek yuridis 

yayasan  
 Aspek akuntansi 

yayasan 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah

Jakarta Penerbit Salemba Empat

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Penerbit Salemba Empat

Gunawan Widjaja Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di 
Indonesia.

Jakarta  Penerbit Elex Media Komputindo

IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 
45 : Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba. 

Jakarta Divisi Publikasi IAI

Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA6326

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah akuntansi pada organisasi dan badan usaha yang didirikan yang bertujuan 
tidak untuk menghasilkan laba (non profit motive)  seperti lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga, instansi dan proyek-proyek 
yang dilakukan pemerintah. Pembahasan ditekankan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, peranan pelaporan keuangan, 
komponen laporan keuangan pokok: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, prinsip 
akuntansi, akuntansi anggaran, neraca satuan keuangan pemerintah daerah(SKPD), yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, serta penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia 
khususnya pada BUMN. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN PPH BADAN 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 KARAKTERISTIK 
DAN LINGKUNGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
karakteristik 
dan ruang 
lingkup 
akuntansi 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian dan 

ruang lingkup 

akuntansi sektor 

publik, sifat dan 

karakteristik, 

perbedaannya 

dengan sektor 

swasta, tujuan, dan 

perkembangan 

akuntansi sektor 

publik, 

akuntabilitas 

publik, privatisasi 

serta otonomi 

daerah.  

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
akuntansi sektor 

publik  
 Tujuan 

akuntansi sektor 

publik  
 Akuntabilitas 

publik  
 Privatisasi  
 Otonomi daerah.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 AKUNTANSI 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian 

akuntansi sebagai 

alat perencanaan dan 

pengendalian 

organisasi, proses 

perencanaan dan 

pengendalian 

manajerial 

organisasi sektor 

organisasi sektor 

publik, serta peran 

akuntansi 

manajemen sektor 

publik baik dalam 

perencanaan 

strategik, pemberian 

informasi biaya, 

penilaian investasi, 

penganggaran, 

penentuan biaya dan 

penilaian kinerja.  

 Akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 

organisasi  
 Proses 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajerial 

sektor publik  
 Peran akuntansi 

manajemen 
sektor publik.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
pengendalian 
dan proses 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Sistem, tipe dan 

struktur 

pengendalian 

manajemen sektor 

publik, baik pusat 

biaya, pusat 

pendapatan, pusat 

laba maupun pusat 

investasi, serta 

proses pengendalian 

manajemen sektor 

publik.   

 Sistem 
pengendalian 

manajemen  
 Proses 

pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
konsep dan 
proses 
penyusunan 
anggaran 
sektor publik

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Konsep, pengertian, 

fungsi, prinsip-

prinsip dan jenis 

anggaran sektor 

publik, serta proses 

penyusunan 

anggaran sektor 

publik.  

 Konsep dan 
pengertian 
anggaran sektor 

publik  
 Fungsi dan jenis 

anggaran sektor 

publik  
 Proses 

penyusunan 
anggaran sektor 
publik. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 TEKNIK 
AKUNTANSI 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
teori, standar 
akuntansi, 
serta teknik-
teknik 
akuntansi 
sektor 
publik.   

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Teori akuntansi 

sektor publik, 

perlunya sistem 

akuntansi sektor 

publik, standar 

akuntansi sektor 

publik serta teknik-

teknik akuntansi 

keuangan sektor 

publik. 

 Teori akuntansi 
sektor publik  

 Standar 
akuntansi sektor 

publik  
 Teknik-teknik 

akuntansi sektor 
publik.   

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 LAPORAN 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
tujuan dan 
fungsi 
laporan 
keuangan 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Tujuan dan fungsi 

laporan keuangan 

sektor publik, 

pemakai, hak dan 

kewajiban pemakai, 

perbedaannya 

dengan laporan 

keuangan sektor 

swasta, serta luas 

pengungkapan yang 

diperlukan.  

 Tujuan dan 
fungsi laporan 
keuangan sektor 
publik  

 Perbedaan 
laporan 
keuangan sektor 
publik dengan 
laporan 
keuangan sektor 

swasta  
 Luas 

pengungkapan.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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9 SISTEM 
AKUNTANSI 
PEMERINTAH 
PUSAT 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat, 
mekanisme 
serta prinsip 
akuntansi 
pemerintah 
Indonesia.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem akuntansi 

pemerintah pusat, 

sub sistem, 

mekanisme dan 

bagan akun standar 

pemerintah pusat, 

serta prinsip 

akuntansi 

pemerintah di 

Indonesia. 

 Sistem akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Sub sistem 

akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Mekanisme 

sistem akuntansi 
pemerintah 
pusat  

 Prinsip 
akuntansi 
pemerintah di 
Indonesia 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 OTONOMI 
DAERAH DAN 
PERIMBANGAN 
KEUANGAN PUSAT 
DAN DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
otonomi 
daerah, 
struktur 
keuangan 
baru  daerah, 
sumber 
penerimaan 
dan dewan 
pertimbangan 
otonomi 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian otonomi 

daerah, struktur 

keuangan baru 

daerah, sumber 

keuangan dalam 

rangka 

desentralisasi, 

dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, 

serta dewan 

pertimbangan 

otonomi daerah.  

 Pengertian 
otonomi daerah 

 Struktur 
keuangan baru 
daerah 

 Sumber 
penerimaan 

 Dewan 
pertimbangan 
otonomi daerah  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH SEBAGAI 
BAGIAN DARI 
MANAJEMEN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
keuangan 
negara dan 
ruang 
lingkupnya,  
serta 
kedudukan 
akuntansi 
keuangan 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Keuangan negara 

dan ruang 

lingkupnya, APBN 

dan APBD, 

keuangan daerah, 

manajemen 

keuangan daerah dan 

akuntansi keuangan 

daerah, kedudukan 

akuntansi keuangan 

daerah, lingkungan 

akuntansi keuangan 

daerah.  

 Keuangan 
negara dan 
ruang lingkupnya 

 Keuangan 
daerah dan 
akuntansi 
keuangandaerah 

 Kedudukan 
akuntansi 
keuangan daerah 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
sistem 
pencatatan, 
dasar 
akuntansi, 
serta siklus 
akuntansi 
keuangan 
daerah 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem pencatatan, 

dasar akuntansi, 

sikulus akuntansi 

secara umum, dan 

siklus akuntansi 

keuangan daerah.  

 Sistem 

pencatatan  
 Dasar akuntansi  
 Siklus akuntansi 

keuangan 
daerah.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 AKUNTANSI 
REKENING-
REKENING DALAM 
APBD DAN 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAERAH  

Pemahaman 

terhadap 

akuntansi 

pendapatan 

dan belanja 

daerah, 

akuntansi 

pinjaman, 

ekuitas dana 

dan cadangan, 

serta akuntansi 

aset dan sisa 

anggaran.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Klasifikasi dan 

akuntansi 

pendapatan daerah, 

akuntansi belanja 

daerah, pinjaman, 

ekuitas dana dan 

cadangan, akuntansi 

aset dan akuntansi 

sisa anggaran.  

 Akuntansi 
pendapatan dan 

belanja daerah  
 Akuntansi 

pinjaman  
 Akuntansi 

ekuitas dana dan 

cadangan  
 Akuntansi aset  
 Akuntansi sisa 

anggaran. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 AKUNTANSI UNTUK 
BUMD 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
BUMD 
sebagai pusat 
laba

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian BUMD 

sebagai pusat laba 

dan sistem 

akuntansinya, mulai 

dari pencatatan 

transaksi sampai 

dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

 BUMD sebagai 

pusat laba  
 Akuntansi 

BUMD 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 AKUNTANSI 
KEUANGAN NIR 
LABA : YAYASAN 

Pemahaman 
terhadap 
yayasan baik 
ditinjau dari 
aspek yuridis 
maupun 
akuntansinya

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian yayasan, 

baik ditinjau dari 

aspek yuridis, yaitu 

mencakup 

pendirian, ketentuan 

perwakafan, organ 

yayasan, kewajiban 

penyelenggaraan 

dokumen, 

pemeriksaan dan 

pembubaran, 

maupun ditinjau 

dari aspek 

akuntansinya, 

mencakup cara 

penyusunan 

pembukuan dan 

PSAK No. 45.  

 Aspek yuridis 

yayasan  
 Aspek akuntansi 

yayasan 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah

Jakarta Penerbit Salemba Empat

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Penerbit Salemba Empat

Gunawan Widjaja Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di 
Indonesia.

Jakarta  Penerbit Elex Media Komputindo

IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 
45 : Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba. 

Jakarta Divisi Publikasi IAI

Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA6326

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah akuntansi pada organisasi dan badan usaha yang didirikan yang bertujuan 
tidak untuk menghasilkan laba (non profit motive)  seperti lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga, instansi dan proyek-proyek 
yang dilakukan pemerintah. Pembahasan ditekankan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, peranan pelaporan keuangan, 
komponen laporan keuangan pokok: Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, prinsip 
akuntansi, akuntansi anggaran, neraca satuan keuangan pemerintah daerah(SKPD), yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, serta penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia 
khususnya pada BUMN. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN PPH BADAN 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 KARAKTERISTIK 
DAN LINGKUNGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
karakteristik 
dan ruang 
lingkup 
akuntansi 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian dan 

ruang lingkup 

akuntansi sektor 

publik, sifat dan 

karakteristik, 

perbedaannya 

dengan sektor 

swasta, tujuan, dan 

perkembangan 

akuntansi sektor 

publik, 

akuntabilitas 

publik, privatisasi 

serta otonomi 

daerah.  

 Pengertian dan 
ruang lingkup 
akuntansi sektor 

publik  
 Tujuan 

akuntansi sektor 

publik  
 Akuntabilitas 

publik  
 Privatisasi  
 Otonomi daerah.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

2,3 AKUNTANSI 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Pengertian 

akuntansi sebagai 

alat perencanaan dan 

pengendalian 

organisasi, proses 

perencanaan dan 

pengendalian 

manajerial 

organisasi sektor 

organisasi sektor 

publik, serta peran 

akuntansi 

manajemen sektor 

publik baik dalam 

perencanaan 

strategik, pemberian 

informasi biaya, 

penilaian investasi, 

penganggaran, 

penentuan biaya dan 

penilaian kinerja.  

 Akuntansi 
sebagai alat 
perencanaan 
dan 
pengendalian 

organisasi  
 Proses 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
manajerial 

sektor publik  
 Peran akuntansi 

manajemen 
sektor publik.  

Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

4 SISTEM 
PENGENDALIAN 
MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
pengendalian 
dan proses 
pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Sistem, tipe dan 

struktur 

pengendalian 

manajemen sektor 

publik, baik pusat 

biaya, pusat 

pendapatan, pusat 

laba maupun pusat 

investasi, serta 

proses pengendalian 

manajemen sektor 

publik.   

 Sistem 
pengendalian 

manajemen  
 Proses 

pengendalian 
manajemen 
sektor publik. 

  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

5 PENGANGGARAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
konsep dan 
proses 
penyusunan 
anggaran 
sektor publik

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Konsep, pengertian, 

fungsi, prinsip-

prinsip dan jenis 

anggaran sektor 

publik, serta proses 

penyusunan 

anggaran sektor 

publik.  

 Konsep dan 
pengertian 
anggaran sektor 

publik  
 Fungsi dan jenis 

anggaran sektor 

publik  
 Proses 

penyusunan 
anggaran sektor 
publik. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

6 TEKNIK 
AKUNTANSI 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
teori, standar 
akuntansi, 
serta teknik-
teknik 
akuntansi 
sektor 
publik.   

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Teori akuntansi 

sektor publik, 

perlunya sistem 

akuntansi sektor 

publik, standar 

akuntansi sektor 

publik serta teknik-

teknik akuntansi 

keuangan sektor 

publik. 

 Teori akuntansi 
sektor publik  

 Standar 
akuntansi sektor 

publik  
 Teknik-teknik 

akuntansi sektor 
publik.   

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

7 LAPORAN 
KEUANGAN 
SEKTOR PUBLIK 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian, 
tujuan dan 
fungsi 
laporan 
keuangan 
sektor publik. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Tujuan dan fungsi 

laporan keuangan 

sektor publik, 

pemakai, hak dan 

kewajiban pemakai, 

perbedaannya 

dengan laporan 

keuangan sektor 

swasta, serta luas 

pengungkapan yang 

diperlukan.  

 Tujuan dan 
fungsi laporan 
keuangan sektor 
publik  

 Perbedaan 
laporan 
keuangan sektor 
publik dengan 
laporan 
keuangan sektor 

swasta  
 Luas 

pengungkapan.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi

8 UTS Pert. 1 s.d 7

9 SISTEM 
AKUNTANSI 
PEMERINTAH 
PUSAT 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat, 
mekanisme 
serta prinsip 
akuntansi 
pemerintah 
Indonesia.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem akuntansi 

pemerintah pusat, 

sub sistem, 

mekanisme dan 

bagan akun standar 

pemerintah pusat, 

serta prinsip 

akuntansi 

pemerintah di 

Indonesia. 

 Sistem akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Sub sistem 

akuntansi 
pemerintah 

pusat  
 Mekanisme 

sistem akuntansi 
pemerintah 
pusat  

 Prinsip 
akuntansi 
pemerintah di 
Indonesia 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

10 OTONOMI 
DAERAH DAN 
PERIMBANGAN 
KEUANGAN PUSAT 
DAN DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
pengertian 
otonomi 
daerah, 
struktur 
keuangan 
baru  daerah, 
sumber 
penerimaan 
dan dewan 
pertimbangan 
otonomi 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian otonomi 

daerah, struktur 

keuangan baru 

daerah, sumber 

keuangan dalam 

rangka 

desentralisasi, 

dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, 

serta dewan 

pertimbangan 

otonomi daerah.  

 Pengertian 
otonomi daerah 

 Struktur 
keuangan baru 
daerah 

 Sumber 
penerimaan 

 Dewan 
pertimbangan 
otonomi daerah  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

11 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH SEBAGAI 
BAGIAN DARI 
MANAJEMEN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
keuangan 
negara dan 
ruang 
lingkupnya,  
serta 
kedudukan 
akuntansi 
keuangan 
daerah. 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Keuangan negara 

dan ruang 

lingkupnya, APBN 

dan APBD, 

keuangan daerah, 

manajemen 

keuangan daerah dan 

akuntansi keuangan 

daerah, kedudukan 

akuntansi keuangan 

daerah, lingkungan 

akuntansi keuangan 

daerah.  

 Keuangan 
negara dan 
ruang lingkupnya 

 Keuangan 
daerah dan 
akuntansi 
keuangandaerah 

 Kedudukan 
akuntansi 
keuangan daerah 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

12 AKUNTANSI 
KEUANGAN 
DAERAH 

Pemahaman 
terhadap 
sistem 
pencatatan, 
dasar 
akuntansi, 
serta siklus 
akuntansi 
keuangan 
daerah 

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Sistem pencatatan, 

dasar akuntansi, 

sikulus akuntansi 

secara umum, dan 

siklus akuntansi 

keuangan daerah.  

 Sistem 

pencatatan  
 Dasar akuntansi  
 Siklus akuntansi 

keuangan 
daerah.  

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

13 AKUNTANSI 
REKENING-
REKENING DALAM 
APBD DAN 
LAPORAN 
KEUANGAN 
DAERAH  

Pemahaman 

terhadap 

akuntansi 

pendapatan 

dan belanja 

daerah, 

akuntansi 

pinjaman, 

ekuitas dana 

dan cadangan, 

serta akuntansi 

aset dan sisa 

anggaran.  

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai: 
Klasifikasi dan 

akuntansi 

pendapatan daerah, 

akuntansi belanja 

daerah, pinjaman, 

ekuitas dana dan 

cadangan, akuntansi 

aset dan akuntansi 

sisa anggaran.  

 Akuntansi 
pendapatan dan 

belanja daerah  
 Akuntansi 

pinjaman  
 Akuntansi 

ekuitas dana dan 

cadangan  
 Akuntansi aset  
 Akuntansi sisa 

anggaran. 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

14 AKUNTANSI UNTUK 
BUMD 

Pemahaman 
terhadap 
akuntansi 
BUMD 
sebagai pusat 
laba

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian BUMD 

sebagai pusat laba 

dan sistem 

akuntansinya, mulai 

dari pencatatan 

transaksi sampai 

dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

 BUMD sebagai 

pusat laba  
 Akuntansi 

BUMD 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal latihan Buku 

Referensi

15 AKUNTANSI 
KEUANGAN NIR 
LABA : YAYASAN 

Pemahaman 
terhadap 
yayasan baik 
ditinjau dari 
aspek yuridis 
maupun 
akuntansinya

Memahami dan 

menjelaskan 

mengenai:  
Pengertian yayasan, 

baik ditinjau dari 

aspek yuridis, yaitu 

mencakup 

pendirian, ketentuan 

perwakafan, organ 

yayasan, kewajiban 

penyelenggaraan 

dokumen, 

pemeriksaan dan 

pembubaran, 

maupun ditinjau 

dari aspek 

akuntansinya, 

mencakup cara 

penyusunan 

pembukuan dan 

PSAK No. 45.  

 Aspek yuridis 

yayasan  
 Aspek akuntansi 

yayasan 

  
Menjelaskan 
Menguaraikan 
Memberiakan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas  

  
Mendengar 

kan 
Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 

LCD, 

Slide, 

Laptop/

Note 

Book

Soal 

latihan 

dan tugas

Buku 

Referensi
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Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah

Jakarta Penerbit Salemba Empat

Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Penerbit Salemba Empat

Gunawan Widjaja Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di 
Indonesia.

Jakarta  Penerbit Elex Media Komputindo

IAI Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 
45 : Pelaporan Keuangan Organisasi 
Nirlaba. 

Jakarta Divisi Publikasi IAI

Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Penerbit Andi

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.


