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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Akuntansi Pendidikan (EKSI 4417) memberikan gambaran 

mengenai penerapan akuntansi di institusi pendidikan. Dengan 

akuntansi pendidikan diharapkan penyelenggaraan pendidikan oleh institusi 

pendidikan lebih akuntabel sebagaimana tercakup dalam Undang-undang 

Pendidikan Nasional. Melalui mata kuliah Akuntansi Pendidikan ini, Anda 

akan diberikan gambaran secara menyeluruh mengenai segala aktivitas serta 

operasional dari institusi pendidikan dari segi keuangan. 

Setelah mempelajari mata kuliah Akuntansi Pendidikan, Anda 

diharapkan mampu menganalisis penerapan akuntansi dalam institusi 

pendidikan. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot 3 SKS, mata kuliah 

Akuntansi Pendidikan terdiri dari 9 modul yang pengorganisasiannya sebagai 

berikut: 

1. Paradigma Baru Manajemen Pendidikan. Dalam modul ini dibahas 

mengenai Ideologi dalam Pendidikan; Kerangka Sistem Pendidikan; 

Desentralisasi Pendidikan; dan Manajemen Pendidikan Indonesia. 

2. Regulasi Keuangan, Organisasi dan Infrastruktur Pendidikan. Dalam 

modul ini dibahas mengenai pengertian organisasi pelayanan pendidikan; 

jenis-jenis layanan pendidikan; perubahan manajemen di dalam 

organisasi pelayanan pendidikan; budaya organisasi pelayanan 

pendidikan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; budaya sekolah 

dan organisasi; organisasi pelayanan pendidikan dalam otonomi daerah; 

dan, organisasi dan infrastruktur pendidikan Indonesia. 

3. Perencanaan Prestasi Pendidikan. Dalam modul ini dibahas mengenai 

Teori Perencanaan Prestasi Pendidikan, Sistem Perencanaan Prestasi 

pendidikan, Siklus Tata Perencanaan Prestasi Pendidikan, Teknik 

Perencanaan Prestasi Pendidikan, dan Contoh Perencanaan Prestasi 

Pendidikan Indonesia. 

4. Perencanaan Teknologi Pendidikan. Dalam modul ini dibahas mengenai 

Perencanaan Teknologi Pendidikan, Sistem Perencanaan Teknologi 

Pendidikan, Siklus Pemilihan Teknologi Pendidikan,  Teknik Pemilihan 
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Teknologi Pendidikan, dan Contoh Pemilihan/Perencanaan Teknologi 

Pendidikan. 

5. Dokumen Perencanaan Pendidikan. Dalam modul ini dibahas mengenai 

Dokumen Perencanaan Pendidikan, Sistem Dokumen Perencanaan 

Pendidikan, Siklus Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan,  

Teknik Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan, dan Contoh 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan. 

6. Pembiayaan dan Penyusunan Sistem Biaya Pendidikan. Dalam modul ini 

dibahas mengenai teori pembiayaan pendidikan, sistem pembiayaan 

pendidikan, siklus pembiayaan pendidikan,  teknik pembiayaan 

pendidikan, dan contoh pembiayaan pendidikan. 

7. Penganggaran Pendidikan. Dalam modul ini dibahas mengenai teori 

penganggaran pendidikan, sistem penganggaran, siklus penganggaran 

pendidikan, teknik penganggaran pendidikan, dan contoh penganggaran 

pendidikan Indonesia. 

8. Realisasi Anggaran Pendidikan. Dalam modul ini dibahas mengenai 

teori realisasi anggaran pendidikan, sistem realisasi anggaran pendidikan, 

siklus realisasi anggaran pendidikan, teknik realisasi anggaran 

pendidikan, dan contoh realisasi anggaran pendidikan Indonesia. 

9. Pelaporan dan Audit Pendidikan. Dalam modul ini dibahas mengenai 

teori pelaporan pendidikan, sistem laporan pendidikan, siklus pelaporan 

pendidikan, teknik pelaporan pendidikan, contoh pelaporan pendidikan 

di Indonesia, kajian teori audit pendidikan, sistem audit pendidikan, 

siklus audit pendidikan, teknik audit pendidikan, dan contoh audit 

pendidikan Indonesia. 

 

Agar lebih memudahkan dalam memahami mata kuliah ini, berikut 

disampaikan desain instruksional yang menggambarkan tujuan dari 

instruksional tiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi pendukung yang 

harus Anda kuasai untuk mencapai kompetensi utama mata kuliah ini. 
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Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai petunjuk yang 

ada serta mengerjakan semua latihan/tugas dan tes yang diberikan secara 

sungguh-sungguh, Anda akan berhasil dalam menguasai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Selamat belajar, semoga Anda sukses! 
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Peta Kompetensi 
Akuntansi Pendidikan/EKSI4417 

 
 TIU 

Anda mampu menerapkan akuntansi dalam organisasi pendidikan 

Modul 9 
Anda mampu melakukan pelaporan dan 

audit dalam pendidikan 

Modul 8 
Anda mampu menyusun realisasi 

anggaran pendidikan 

Modul 7 
Anda mampu menyusun anggaran 

pendidikan 
 

Modul 3 
Anda mampu 

menjelaskan konsep 
perencanaan 

prestasi pendidikan 

 

Modul 4 
Anda mampu 

menjelaskan konsep 
perencanaan 

teknologi pendidikan 

 

Modul 5 
Anda mampu 

menjelaskan konsep 
penyusunan 

dokumen 
perencanaan 
pendidikan 

 

Modul 6 
Anda mampu 

menyusun konsep 
pembiayaan dan 

sistem biaya 

pendidikan 

Modul 1 
Anda mampu menjelaskan 

konsep paradigma baru 

manajemen pendidikan 

Modul 2 
Anda mampu menjelaskan 
regulasi, permasalahan dan 

pelayanan organisasi 

pendidikan 


