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DESKRIPSI MATAKULIAH 

Materi matakuliah ini pada dasarnya tidak saja meliputi disiplin akuntansi, tetapi juga disiplin sosiologi, 
khususnya sosiologi kritis.  ”Keterlibatan” materi sosiologi di sini dimaksudkan untuk membangun kesadaran 
kontekstual dan kritikal yang berarti bahwa akuntansi tidak dapat lepas dari konteks yang melingkupinya.  
Sosiologi kritis sangat penting untuk dipahami agar tercipta kehendak untuk selalu mengadakan perubahan, 
pembebasan dan pencerahan, khususnya pada diri sendiri (self) dan bidang ilmu akuntansi.   
 
 

TUJUAN INSTRUKSIONAL 

Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat: (1) mengkritisi dan merubah akuntansi 
mainstream, (2) memperkaya diri dengan stock of accounting knowledge khususnya critical accounting, (3) memahami 
bahwa akuntansi tidak lepas dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang 
menggunakannya, dan (4) mengembangkan diri untuk selalu berubah menjadi lebih baik (self empowerment). 

 

SISTEM PENILAIAN 

N
O 

DISKRIPSI 
POINT RANKING NILAI 

POINTS % RANGE NILAI 

1. Kuis 10 10 >80 A 

2. Partisipasi Kelas 10 10 >75-80 B+ 

3. Tugas Individu 20 20 >70-75 B 

4. Tugas Kelompok 20 20 >65-70 C+ 

5. Ujian Tengah Semester 20 20 >60-65 C 

6. Ujian Akhir Semester 20 20 >55-60 D+ 

 Total 100 100 >50-55 D 

    <50 E 
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RENCANA KULIAH 

SESI TOPIK KET. 

1 Pengantar Kuliah 

2 Paradigma Kritis Kuliah 

3 Olah Akal: 
- Perkembangan Teori Kritis (Morrow & Brown 1994; Bab I) 

 

Olah Mental/Batin: 

-  Refleksi Kritis atas Diri: Berangkat dari sebuah pengalaman dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Diskusi 

4 Sosiologi Kritis I 
 

Olah-akal: 
 Obyektivitas: Pemisahan Pengetahuan dari Kepentingan (Hardiman 

1990: Bagian 1)  
 Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Habermas (Hardiman 2009: Bagian 

2) 
o Weekly essay question: Buktikan dan berikan contoh bahwa akuntansi 

adalah ilmu pengetahuan yang tidak terpisah dengan kepentingan! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku?”  
Lakukan perubahan sesuai yang disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

5 Sosiologi Kritis II 
 
Olah-akal: 
 Pertautan pengetahuan dan Kepentingan (Hardiman 2009: Bagian 3) 
 Kritik Ideologi dan Kritik Ilmu Pengetahuan (Hardiman, 2009: Bab 

V) 
o Weekly essay question: Buktikan bahwa akuntansi adalah ilmu 

pengetahuan yang didak bebas ideologi.  
 

Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku?”  
Lakukan perubahan sesuai yang disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

6 Sosiologi Kritis IV 
 
Olah-akal: 
 Disiplin Akuntansi dalam Konteks (Setiabudi & Triyuwono 2002: 

Bab 1 & 2) 
 Akuntansi dalam Konteks Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam (Setiabudi 

& Triyuwono 2002: Bab 4-6) 

o Weekly essay question: Mengapa ilmu pengetahuan tidak pernah 
terpisahkan dengan kepentingan? Temukan bukti (contoh) dalam 
kehidupan sehari-hari dan praktik/disiplin akuntansi! 

 

 
Olah-mental/spiritual: 

Diskusi 
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 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 
Diri (Self) Anda: ”Benarkah Agamaku tidak pernah terpisah dengan 
kepentingan?”  Kemudian tanyakan: ”Seberapa baikkah pemahaman 
itu pada Diriku?”  Jika baik, lakukan perubahan pada Diri Anda sesuai 
yang diamanahkan oleh pemahaman itu! (Lakukan latihan ini 
sebelum membaca literatur!) 

 

7 Sosiologi Kritis V 
 
Olah-akal: 
 Konsep Ekuitas dalam Konteks Ideologi (Setiabudi & Triyuwono 

2002: Bab 7) 
 Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme (Magnis-Suseno 1999: 

Bab 8 dan 9) 
o Weekly essay question: Temukan bentuk-bentuk akuntansi modern yang 

merefleksikan capital!  Apa alternatif (perubahan apa) yang Anda 
berikan terhadap temuan tersebut?  

 

Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”Apa kelemahan akuntansi kapitalis?”  Kemudian 
tanyakan: ”Seberapa baikkah akuntansi kapitalis itu bagi Diriku?”  Jika 
baik, lakukan penguatan pada Diri Anda sesuai yang diamanahkan 
oleh pemahaman itu! Jika sebaliknya, lakukan perubahan ke arah yang 
baik! (Lakukan latihan ini sebelum membaca literatur!) 

 

Diskusi 

8  Ujian Tengah Semester - 

9 Akuntansi Kritis I 
 
Olah-akal: 
 Was a Mickey Mouse a Marxist? (Tinker 1998); Marx and accounting 

(Bryer 1999) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel tersebut di atas?”  Lakukan perubahan 
sesuai yang disarankan oleh Diri Anda! 

 
 

 
Diskusi 

10 Akuntansi Kritis II 
 
Olah-akal: 
 Disability and accounting (Duff and Ferguson 2007); the workplace 

politics (Tinker and Fearfull 2007) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diskusi 
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Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

11 Akuntansi Kritis III 
 
Olah-akal: 
 Money, politics, and the regulation (Thornburg and Robert 2007); 

accounting and the politics of divestment (Neu and Taylor 1996) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

12 Akuntansi Kritis IV 
 
Olah-akal: 
 Perspective on language (Lehman 2006) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

13 Akuntansi Kritis V 
 
Olah-akal: 
 Social investment (Matthew 2006); Corporate social and 

environmental responsibility (Coupland 2006) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi 

14 Akuntansi Kritis VI 
 
Olah-akal: 
 The colonization of strategy (Carter and Mueller 2006)  
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 

Diskusi 
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Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

15 Akuntansi Kritis VII 
 
Olah-akal: 
 Rationalization on financial statement fraud (Stalebrink and Sacco 

2007) 
 Weekly essay question: Temukan: (1) esensi, (2) aspek  kritikal, dan (3) 

buatlah kritik atas metode atau teknik analisa pada artikel tersebut! 
 
Olah-mental/spiritual: 
 Masuklah pada kondisi khusyu’ (alfa-teta), kemudian tanyakan pada 

Diri (Self) Anda: ”perubahan apa yang baik aku lakukan atas diriku 
berkenaan dengan artikel di atas?”  Lakukan perubahan sesuai yang 
disarankan oleh Diri Anda! 

 

Diskusi  

16  Ujian Akhir Semester  

 
TUGAS  

1. Tugas Kelompok.  Tugas ini adalah tugas kelompok berisi penilaian atas pokok pikiran yang ada pada 
materi tiap minggu (lihat pada satuan acara perkuliahan).  Tugas ini ditulis pada kertas A4, 1 spasi 
sebanyak 2-3 halaman.  Tugas ini dikumpulkan setiap minggu. 

2. Tugas Individu. Tugas ini berupa pengalaman olah-mental/spiritual yang ditulis pada kertas A4, 1 spasi 
sebanyak 1 halaman.  Tugas ini dikumpulkan setiap minggu 

3. Tugas Ujian Tengah Semester (UTS). Buat makalah singkat (A4, 1 spasi, 5 halaman) untuk menjawab 
pertanyaan ini: Jelaskan “kepentingan” yang mendasari sebuah teori atau teknik akuntansi! Berikan kritik 
atas kepentingan yang ada di dalamnya, dan berikan (kemungkinan) teori baru yang bisa Anda buat! 

4. Tugas Ujian Akhir Semester (UAS).  Buatlah makalah singkat (A4, 1 spasi, 5 halaman) untuk 
menjawab pertanyaan sebagai berikut: benarkah akuntansi modern (konvensional) melakukan penindasan terhadap 
manusia baik secara fisik maupun mental?.  

 
TATA-TERTIB PERKULIAHAN 

a. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 5 menit. Keterlambatan dosen 
selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong 

b. Mahasiswa harus berpakaian rapi, tidak merokok di kelas, tidak berbicara dengan rekannya di kelas, tidak 

mengganggu jalannya perkuliahan 

c. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas 

d. Mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester, jika: 

 Mengikuti kuliah minimal 80% 

 Mengumpulkan tugas 
 



 6 

JAM KONSULTASI 
Mahasiswa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen setiap hari Kamis jam 13.30-15.00, di 

Gedung Dekanat-Lt2, Ruang Ketua Program Doktor Ilmu Akuntansi - Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 
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