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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata Kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik (EKAP4404) merupakan 

salah satu mata kuliah di Program Studi Akuntansi Keuangan Publik 

yang membahas tentang konsep dasar dan tahap-tahap pengukuran kinerja di 

sektor publik serta berbagai macam pendekatan yang relevan. Pembahasan 

Mata Kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik dimulai dari pemahaman 

mengenai organisasi sektor publik dan konsep dasar pengukuran kinerja. 

Selanjutnya, dipelajari sistem pengukuran kinerja sektor publik di suatu 

entitas sebagai sebuah sub sistem pengendalian manajemen yang didesain 

dalam suatu siklus. Konsep tentang indikator kinerja dan akuntabilitas kinerja 

melengkapi pendalaman materi pengukuran kinerja sektor publik ini. Dalam 

konteks pengukuran kinerja yang bersifat individual, dibahas tentang model 

ABC (antecedent, behaviour, consequence) dalam upaya memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja perseorangan dalam suatu organisasi. Pendekatan 

dalam pengukuran kinerja sektor publik disajikan dalam berbagai metode. 

Pengukuran kinerja sektor publik dengan pendekatan tradisional 

menggunakan analisis anggaran sedangkan dengan pendekatan new public 

management menggunakan balanced scorecard system dan value for money.  

 Dalam rangka mencapai pembelajaran yang optimal dalam mata kuliah 

pengukuran kinerja sektor publik ini diperlukan prasyarat minimal yaitu 

pemahaman tentang ilmu manajemen umum. Dalam hal ini, konsep 

manajemen umum yang dimaksud adalah pengetahuan tentang perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian. Selanjutnya, setelah 

mempelajari konsep dan area sektor publik yang disajikan di awal modul ini 

maka pemahaman mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik diharapkan 

dapat efektif. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 

mampu memahami perbedaan sektor publik dan sektor swasta, siklus 

pengukuran kinerja sektor publik serta konsep indikator kinerja. Selain itu, 

mahasiswa akan memahami peran pengukuran kinerja dalam sistem 

akuntabilitas kinerja sektor publik. Secara keahlian, mahasiswa akan mampu 

melakukan pengukuran kinerja sektor publik dengan pendekatan analisis 

anggaran, balance scorecard system, dan value for money. 
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Pembahasan pada Buku Materi Pokok Pengukuran Kinerja Sektor 

Publik (EKAP4404) ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

 

Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik 

Modul 2 Konsep Dasar Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Modul 3 Siklus Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Modul 4 Indikator Kinerja 

Modul 5 Akuntabilitas Kinerja 

Modul 6 Pendekatan Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Modul 7 Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran 

Modul 8 Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced Scorecard (BSC) 

Modul 9 Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money (VFM) 
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Peta Kompetensi 
Pengukuran Kinerja Sektor Publik/EKAP4404/3Sks 

 
 

Tujuan Instruksional Umum 
Mahasiswa mampu melakukan pengukuran kinerja sektor publik dengan berbagai 

macam pendekatan baik pendekatan tradisional maupun pendekatan kontemporer. 

3 

Menjelaskan siklus pengukuran kinerja sektor publik 

2 

Menjelaskan konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik  

8 
Melakukan pengukuran 

kinerja berbasis 

Balanced  Scorecard 

9 
Melakukan pengukuran 
kinerja berbasis Value 

for Money (VFM) 
  

 
 

7 
Melakukan pengukuran 
kinerja berbasis Analisis 

Anggaran 
 

5 
Menjelaskan 

Akuntabilitas Kinerja 

Sektor Publik 

6 
Menjelaskan 

Pendekatan dalam 
Pengukuran Kinerja 

Sektor Publik 
 

 

4 
Menjelaskan Indikator 
Kinerja Sektor Publik 

 

1 
Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup organisasi sektor 

publik  


