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PPAK Modul 4

Pendanaan
1.1 Selamat Datang
Selamat datang di Pendanaan Akademi Komunitas, modul pelatihan profesional dari
Program Penata Akademi Komunitas Departemen Luar Negeri AS.

1.2 Tujuan/Sasaran
Pada modul ini, anda akan belajar tentang
• Sumber-sumber dan proporsi pendanaan AK
• Bagimana AK mengelola dan membelanjakan uang dan
• Tren terkini dalam pendanaan AK.
Mari kita mulai.

1.3 Pengalihan Pendanaan AK
Pendanaan AK telah lama ditandai oleh pengalihan sumber-sumber pendanaan, serta
proporsi dana yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Dengan total alokasi di A.S.
melebihi $ 50miliar/tahun, pertanyaannya siapa yang membayar secara ajeg.

1.4 Apa itu Dana Pemerintah Federal
Pendanaan federal untuk pendidikan AK terutama datang dalam bentuk bantuan
keuangan untuk menghadirkan para mahasiswa (MS), seringkali dalam bentuk hibah
Pell. Video berikut menguraikan prinsip dasar program Hibah Pell.
[KLIP VIDEO]
Program Hibah Pell adalah yayasan program bantuan MS federal, sejauh ini merupakan
kontribusi terpenting bagi sistem bantuan MS federal. Senator Claiborne Pell adalah
penulis program itu guna memastikan bahwa MS berpenghasilan rendah juga dapat
kuliah. Pemandangannya tampak sangat berbeda. Konsepnya bahwa MS
berpenghasilan rendah atau MS yang tidak punya uang untuk bayar kuliah juga memiliki
akses yang sama, tetapi ternyata tidak ada. Perluasan pendidikan tinggi via santunan
Veteran diaktifkan dan ledakan ekonomi yang luar biasa terjadi selama masa pascaperang, dan Johnson melihat bahwa santunan Veteran itu hampir habis, karena kami
menghabiskannya, dan dia sebenarnya ingin memulai santunan Veteran itu diberikan
pula kepada setiap orang. Senator Pell sendiri penyokong sangat kuat santuan Veteran
bagi setiap orang, jadi itulah visi yang mereka punya-peluang sama. Berikan uang itu
kepada MS, dan biarkan MS membuat pilihan di pasar pendidikan.
------------------------
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HIbah Pell: Membangun Blok Bantuan berbasis Mahasiswa (Bagian 3), Yayasan
Lumina, Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Io56FvkbfMgt

1.5 Dana Pemerintah Lokal dan Negara bagian
Karena AK secara historis tumbuh dari distrik sekolah lokal, kontribusi lokal ke
pendanaan telah menjadi norma di banyak negara bagian. Dalam model tradisional ini,
negara bagian, area layanan lokal, dan MS, masing-masing mengkontribusi sekitar 1/3
dari dana yang dibutuhkan untuk menutupi biaya pendidikan AK. Ini tidak benar di
Florida, Karena dana disediakan oleh negara bagian. Namun, persaingan terbatas, dan
kadangkala penyusutan sumber daya membawa beberapa pilihan sulit. Kompleksitas
formula pendanaan negara bagian cenderung mengurangi pendanaan secara
keseluruhan, mengalihkan beban biaya kepada para MS dan pengelolaan institusi
individual.

1.6 Apa itu Bayaran Mahasiswa
Bayaran MS untuk uang kuliah AK, dihitung berdasarkan biaya jam kredit instruksi
kursus mereka, serta biaya terkait, seperti biaya bahan habis pakai untuk kursus
laboratorium. MS juga membayar buku dan bahan pembelajaran lainnya yang
dibutuhkan di kelas - biaya yang telah meningkat secara signifikan selama beberapa
dekade terakhir.

1.7 Apa itu Kontribusi Komunitas
Di negara bagian dimana ada distrik layanan lokal, terdiri dari satu wilayah atau lebih,
berkontribusi pada pendanaan AK, alokasi tahunan untuk mendukung PT adalah bagian
dari anggaran tahunan pemda. Namun, semakin bertambah, pengenaan batas
maksimum pendanaan meningkat - dan itu beban bagi pembayar pajak - telah menjadi
bagian dari formula pendanaan lokal. Proposisi 13 California adalah mungkin contoh
paling terkenal tentang batas dana lokal semacam itu.

1.8 Keluaran: Bagimana PT mengelola uang
Atas dasar alokasi tahunan dan proyeksi pendapatan uang kuliah, PT membuat
anggaran operasional yang menyeimbangkan dana yang masuk ke institusi dengan
biaya keluar dlm memberikan layanan pendidikan. Secara rutin, 75% sampai 80%
pengeluaran operasional adalah untuk layanan personil berulang, karena pendidikan
tinggi tetap bisnis “berbasis orang”. PT juga secara aktif mencari sumber dana yang
takberulang seperti hibah untuk mendukung pekerjaan mereka, dan anggaran
operasional berusaha memberikan kontribusi terhadap cadangan untuk tekanan fiskal
yang tak terduga.
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1.9 Tren terkini
Tren terkini dalam pendanaan AK termasuk
• Pendanaan berbasis kinerja dan
• Gerakan AK gratis
Sebagai alternatif model-model pendanaan berdasarkan tingkat pendaftaran MS,
beberapa negara bagian menghadapi kendala alokasi berdasarkan capaian atau
melebihi ukuran kinerja yang ditetapkan PT. Langkah-langkah tersebut sering kali
terkait dengan bonus dana dengan ukuran kinerja seperti penyelesaian gelar atau
sertifikat, tingkat retensi dan tolok ukur prestasi MS lainnya.
Pada saat yang sama, peningkatan beban uang kuliah MS AK - banyak dari mereka dari
kelas sosio-ekonomi yang paling tidak mampu menanggung kenaikan biaya - telah
menyebabkan sebuah gerakan bebas biaya kuliah AK di seluruh AS. Video berikut dari
Heads Up America dan wawancara dengan Dr. Jill Biden mengilustrasikan beberapa
pertimbangan terkait dengan proposal yang mencolok ini.
[KLIP VIDEO - Awas Amerika]
Saya Chris. Saya Guadalupe. Saya Areesh Asanz. Hei itu tidak keren. Aku takdapat
lakukan itu, maafkan aku. Itu terasa hebat. Yeah kamu terlihat menakjubkan. OK jalan.
Awas. Saya ingin memberi tahu anda sesuatu yang bisa mengubah kehidupan 9 juta
MS setahun. Namun, kita lebih memperhatikan orang-orang terkenal.
Saya Christina Thompson. Saya Vanessa Hardy. Nama saya Kelly Zellner. Dan saya
pergi ke AK.
Awas. Lulusan PT rata-rata memiliki hutang $ 28.000. Dua puluh delapan ribu?
Ada rencana untuk membuat gelar PT lebih mudah diakses bagi banyak orang.
Aku tidak percaya kamu. Lakukan lagi.
Untuk membuat 2 tahun AK gratis bagi mereka yang mau bekerja untuk itu.
Dan dengan "kerja" anda harus dapat nilai bagus dan serius untuk mendapatkan gelar.
AK untuk semua orang!
Itu berarti lebih banyak orang Amerika dapat memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka
inginkan.
Anda hebat.
Inilah cara, kita menuju Amerika yang lebih cerdas.
Gabung dengan gerakan ini. Bergabunglah dengan gerakan di HeadsUpAmerica.us.
Ini adalah pose yang bagus. [Terkekeh] Yeah baik.
[KLIP VIDEO - Jill Biden dengan Seth Meyers]
Seth Meyers (SM): Hai! Apa kabar? Saya merasa terhormat anda berada di sini.
Dr. Jill Biden (JB): mengapa, terima kasih.
SM: Ini adalah gagasan menarik- gagasan Awas ini.
JB: tentu saja.
SM: Gagasan membuat biaya kuliah AK gratis bagi MS selama 2 tahun. Mengapa?
Jelaskan pada kami betul-betul cepat betapa pentingnya ini dan mengapa hal ini begitu
menyentuh hati anda.
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JB: baik, saya professor AK. Saya telah mengajar > 30 tahun, dan saya masih mengajar
penuh waktu. Kami ingin membuat PT terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang
Amerika. Jadi jika anda punya …
[SORAK-SORAI]
JB: Jadi banyak MS AK malam ini yang menonton go to HeadsUpAmerica.us dan
menengadah karena ini untuk anda. Ini gratis untuk anda.
[SORAK-SORAI]
SM: sangat menarik. Sekarang hal menarik lainnya adalah bahwa anda letakkan
bersama PSA dan anda punya wajah-wajah yang amat dikenal dan saya suka
menunjukkan ini begitu cepat.
JB: OK
SM: Inilah tampilan PSA
---Saya Elaine Sweitzer. Saya Christina Thompson. Dan saya pergi ke AK.
Awas!
Lulusan PT rata-rata punya utang $28,000.
Itu bagus, anda lakukan dengan baik.
Ada rencana membuat 2 tahun AK gratis. Gratis. Gratis buat mereka yang ingin bekerja
untuk itu.
AK untuk semua orang!
Itu berarti lebih banyak orang Amerika dapat memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka
inginkan.
Gabung dengan gerakan ini. Gabung dengan gerakan ini. Bergabunglah dengan
gerakan di HeadsUpAmerica.us.
--SM: Anda punya Rektor.
[SORAK-SORAI]
SM: Ada Rektor di sana.
JB: Ya, itu Rektor. Dia ada di belakangnya. Dia benar-benar di belakangnya. Dan MS yg
ada di video itu ada di antara hadirin dengan ibunya. Keduanya pergi ke AK bersama.
Bersama!
SM: Senang kalian ada disini. Tentu saja, dengan prakarsa apa pun anda punya orangorang yang antusias ada di belakangnya dan anda punya orang-orang yang akan
meminta orang bertanya bagaimana anda akan bayar sesuatu seperti ini. Eh,
seharusnya bernilai $60miliar untuk kursus selama 10 tahun, bagaimana anda
menjawab pertanyaan itu, bagaimana anda akan membayarnya?
JB: Jadi rencana Rektor menutup celah pajak untuk membayarnya. Tapi beda negara
bagian menghasilkan beda prakarsa. Jadi, beda negara bagian, beda kota, seperti
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Chicago, dan negara bagian saya Delaware, Philadelphia, dan Tennessee telah datang
dg rencana mereka sendiri. Jadi, kami temukan berbagai cara untuk mendanainya dan
membawanya ke seluruh negeri.
--------------------#HeadsUpAmerica: Video Pengumuman, Heads Up America, Sumber:
https://www.youtube.com/watch?v=1xum7mHK6js
Dr. Jill Biden Ingin membuat AK yang gratis, Larut malam dengan Seth Meyers, Sumber:
https://www.youtube.com/watch?v=aMh4rpgw7bM?rel=0

1.10 Terima Kasih
Kami berharap modul ini membantu anda lebih mengerti tentang pendanaan AK.
Dalam modul berikutnya, anda akan mengeksplorasi masalah terkait dengan
kepemimpinan AK.
-----------------------------Sumber-sumber yang digunakan dalam modul ini termasuk:Modul-modul Program:
• Gulf Coast State College main building: http://www.gulfcoast.edu/
•

Gulf Coast State College logo: http://www.gulfcoast.edu/

1.11 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

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS

