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PPAK Modul 1

Orientasi
1.1 Selamat Datang
Selamat datang di modul Orientasi Program Penata Akademi Komunitas Departemen
Luar Negeri AS

1.2 Peran mitra PPAK
PPAK adalah prakarsa Biro Urusan pendidikan dan Budaya Departemen Luar negeri
AS. Hal itu dilaksanakan oleh Institut Sistem pembelajaran Universitas negeri Florida
dan PT Santa Fe FSU yang mengkoordinasikan organisasi dan perencanaan PPAK,
termasuk satu-minggu Dialog Eksekutif yang dirancang untuk menfasilitasi tukar
pengalaman dan gagasan di antara para pembuat kebijakan nasional dan negara
bagian dan pemimpin pendidikan dari AS dan negara-negara terpilih, satu-minggu
simposium akademik tentang AK AS, dan kunjungan lapangan yang intensif untuk
menyeleksi AK di Florida.
[Klip Video 1]
Dr. Paul L. Parker, Penasihat Teknis Senior, PPAK, Konsultan Pendidikan
International: Minggu petama berada di Tallahassee dan melibatkan apa yang
disebut dengan “dialog eksekutif” yang merupakan masa orientasi bagi orang-orang
dari Kemendikbud Indonesia.
Dr. Jeffery Ayaly Milligan, Director, Institut Sistem Pembelajaran, Universitas Negeri
Florida: Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam prakarsa untuk membentuk
Akademi Komunitas baru
Parker: Minggu pertama dialog adalah kesempatan bagi mereka untuk melihat
bagaimana seluruh sistem pendidikan tinggi dan menengah bekerja.
Milligan: dan melalui pengingat program 6-minggu, mereka telah dilibatkan, mereka
akan dilibatkan dalam simposium akademik mingguan tentang AK.
PT Santa Fe, diakui oleh Institut Aspen pada tahun 2015 sebagai Top AK di AS,
diselenggarakan oleh peserta PPAK secara intensif, 2-minggu investigasi struktur
organisasi kunci, fungsi-fungsi, dan proses-proses AK Amerika.
[Klip Video 2]
Parker: Minggu ke 3 berada di Santa Fe.
Dr. Vilma E. Fuentes, Asisten Wakil President, Urusan Akademik, PT Santa Fe: 2minggu program di Santa Fe dikelola sedemikian rupa yang akan mendorong
mereka untuk bangun dan berkeliling kampus dan mengunjungi ruang kelas.
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Mereka akan mendapatkan pengalaman interaksi, dan kemudian di waktu sore
mereka meluangkan waktu setiap hari dalam kegiatan kerja sambilan.
Parker: itu adalah bagian program yang sangat intens, dan saya katakan, betul-betul
jantung dari program perguruan tinggi (PT) yang harus dilihat, tinggal di PT selama 3
minggu dan lihatlah bagaimana program itu berjalan.

1.3 Pentingnya Aademi Komunitas
Separuh dari semua mahasiswa (MS) yang terdaftar di pendidikan lebih tinggi di AS
terdaftar di Akademi Komunitas.
AK memainkan peran penting dalam pengembangan tenaga kerja trampil yang
diperlukan ekonomi abad 21.
AK adalah institusi pendidikan tinggi yang paling demokratik di AS, yang memberikan
akses ke pendidikan tinggi bagi para MS yang tidak mampu hadir di PT.
Presiden Barack Obama, dalam pidatonya di AK Negeri Pellissippi, di Knoxville,
Tennessee, membuat catatan berikut tentang AK:
“Bagi jutaan orang Amerika, AK adalah jalan masuk penting ke kelas menengah, karena
mereka lokal dan fleksibel. Mereka bekerja untuk orang-orang yang bekerja penuh
waktu. Mereka bekerja untuk orang tua yang harus membesarkan anak-anaknya penuh
waktu. Mereka bekerja untuk sanak saudaranya yang telah pergi dengan ketrampilan
yang ada pada mereka dan ingin mendapatkan penghasilan baru, tetapi tidak memiliki
kapasitas untuk tiba-tiba belajar di PT selama 4 tahun dan tidak bekerja. AK bekerja
untuk para veteran yang baru saja kembali ke kehidupan sipil. Apakah anda orang yang
pertama kali masuk ke PT di keluarga anda, atau kembali ke sekolah setelah beberapa
tahun tidak sekolah, AK menemukan tempat untuk anda. Anda akan dapat pendidikan
yang bagus.”
-------------------------Catatan oleh Presiden tentang America’s College Promise (di AK Negeri Pellissippi,
Knoxville, Tennessee, 9 Januari 2015),
https://www.youtube.com/embed/mPXc2nYNAWg

1.4 Ikhtisar Program PPAK
Program Penata AK (PPAK) menyediakan para pejabat dan penata yang berasal dari
institusi teknis dan kejuruan paska sekolah menengah dengan ikhtisar sistem AK AS.
[Clip Video 1]
Milligan: Program AK dengan Indonesia adalah prakarsa dari Departemen LN AS.
Parker: untuk mendapatkan pertukaran sistem AK Indonesia dan Florida.
Vilma E. Fuentes, Asisten Wakil President, Urusan Akademik, Santa Fe College:
Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan program pelatihan intensif enam minggu
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kepada para penata Indonesia.
Milligan: Prakarsa ini memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk
mengirimkan 14 penata dari institusi-institusi baru yang sedang mereka
kembangkan, untuk datang ke AS dan belajar tentang AK AS, bagaimana mereka
bekerja…
Fuentes: Aspek-aspek tata-kelola, akuntabilitas, kurikulum, administrasi, dan
keuangan.
Parker: Ada beberapa hal penting dalam program yang dapat mereka raih dan pilih
dan putuskan apa yang mereka inginkan untuk dibawa pulang.
Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, gagasan, dan wawasan
kepada para peserta yang mungkin berguna dalam pengembangan institusi-institusi
pendidikan mereka sendiri selanjutnya.
[Klip Video 2]
Yevhen Karpenko, Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Ukraina: Dalam
sistem AK ini, pendidikan itu terbuka kepada semua tingkatan masyarakat tanpa
berkompetisi untuk memasukinya. Para MS dengan kebutuhan khusus di sini
merasa seperti peserta aktif normal di kehidupan kampus dan proses belajar. Ini
adalah bagian terpenting yang akan saya bawa kembali ke Ukraina, ke sistem
pendidikan di Ukraina.

1.5 Tujuan dan Sasaran PPAK
Tujuan program PPAK adalah memberikan gambaran tentang sistem AK di AS.
Guna mengembangkan pengertian yang lebih komprehensif tentang sistem AS,
maka peserta bertemu dengan pemimpin legislatif dan pembuat kebijakan senior
dari sistem AK Florida.
Peserta dalam program ini belajar bagaimana sistem AK AS terhubung ke
pendidikan Sekolah Menengah, pendidikan tinggi dan kebutuhan pelatihan tenaga
kerja di bidang bisinis dan industri.
Mereka belajar bagaimana sistem AK itu dikembangkan dan dikelola, dan
bagaimana ia tertata dari hari ke hari.
Peserta mendemonstrasikan pengetahuan menyeluruh tentang tatanan /
administrasi AK AS, memberikan contoh-contoh dari PT yang spesifik. Peserta
mampu menjelaskan apa saja yang telah mereka pelajari tentang sistem AS yang
dapat diterapkan di institusi-institusi mereka sendiri.
Mereka mengkontribusi pengembangan fungsi-fungsi berikut dalam sistem
pendidikan:
• Pembuatan kebijakan;
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• Perencanan berkelanjutan;
• Pengelolaan program;
• Pembuatan keputusan; dan
• Penataan hari ke hari.
Peserta secara efektif mampu menjawab pertanyaan tentang tata-kelola dalam
sistem pendidikan.
Mereka mengenali kesempatan penting dan unik yang timbul melalui peleburan
akademik, ketrampilan bisnis dan manajemen melalui sistem AK.
Lagipula, peserta didik program PPAK mendorong kolaborasi yang sedang berjalan
antara pelajar international dan rekan-rekan AS mereka yang terlibat dalam
penataan AK.
[Klip Video]
Sachin Raghunath Mahdik, Direktur Operasi Internasional, Grup ITM Institusi: Saya
kira AK seyogyanya bekerja bersama di seluruh dunia, yang memiliki suatu
kemitraan, kemitraan institusional, dan mengembangkan fakultas beserta
mahasiswa (MS).

1.6 Modul-modul Program PPAK
Seperti yang telah anda baca, tujuan modul-modul ini adalah menawarkan pemirsa
suatu pendahuluan yang komprehensif tentang model AK Amerika, terutama
difokuskan kepada sistem PT Florida.
Modul-modul terpilih memberikan anda informasi yang tercantum pada layar. Kami
berharap informasi tersebut berguna.

1.7 Kredit Video
Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan berikut yang
berkontribusi video-video untuk modul ini:
• Intitut Sistem Pembelajaran, Tallahassee, Florida. Program Penata Akademi
Komunitas dengan India
• Intitut Sistem Pembelajaran, Tallahassee, Florida. Program Penata Akademi
Komunitas dengan Indonesia
•

Video Two Head, Gainesville, Florida. Wawancara dengan Dr. Yevhen Karpenko,
Menteri Pendidikan dan Ilmu pengetahuan Ukrainia
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1.9 USDOS - CCAP
Program Penata Akademi Komunitas (PPAK) adalah sebuah program dari
Department of State A.S., yang dikelola oleh Universitas negeri Florida
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi eca.state.gov atau lsi.fsu.edu/ccap
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