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TIRJAUAR URUR
 

AKHI SUAKA BAHARI CIREBON
 

2.1. KONDISI AKHI SUAKA BAHARI SAAT INI 2 ) 

2.1.1. Sejarah Perkembangan AX"I 

Akademi Maritim Suaka Bahari didirikan pada tanggal 

26 Desember 1987 oleh Yayasan Suaka Bahari Cirebon. Pada, 
saat berdirinya lembaga pendidikan tinggi ini terkenal 

dengan nama Akademi Kemaritiman Indonesia (AKIN) dengan 

memiliki program studi~ yaitu : 

- Program studi Nautika (Deck) 

- Program Studi Teknika (Mesin) 

- Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga (KPN) 

Perubahan nama Akademi Kemaritiman Indonesia (AKIN). menja
... 

di Akademi Teknologi Kemaritiman (ATEKMAN) adalah upaya 

sebagai meningkatkan peran serta dalam menunjang pelaksa

naan Program Pembangunan Nasional~ khususnya pembangunan 

Daerah Jawa Barat. Dimana secara strategis pelabuhan 

Cirebon merupakan pintu gerbang Jawa Barat,sehingga sarana 

dan fasilitasnya senantiasa perlu ditingkatkan sesuai 

dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan, yang 

pada gilirannya diharapakan dapat memiliki wawasan yang 

lebih luas dan mampu menyediakan tenaga terdidik yang 

memilki kemampuan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan 

2). Rencana Induk Pengembangan (RIP), Akademi Maritim 
Suaka Bahari Cirebon~ Cirebon~ 1994. 

R 
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teknologi terutama disiplin kemarltlman, 

tinggi, ahll dan t~rampl1 

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Kopertis Wilayah IV 

JABAR 

dayaan 

dan sesuai dengan SK. Mentri 
-
RI -No. 0288/0/1990 tanggal 

Pendidikan 

16 April 

dan 

1990, 

Kebu

maka 

ATEKMAN dirubah namanya menjadi Akademi Maritim (AKMI) 

Suaka Bahari dengan stetus terdaftar untuk program studi 

Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan (KPN). Kemudian AKMI 

juga dievaluasikan oleh Tim PUSOIKLAT PERLA - jakarta dan 

sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan 
> 

Latihan Perhubungan laut No. 171/0L. 206/PSL- 81 tanggal 

15 Nopember 1991 AKMI mendapatkan status terdaftar untuk 

program studi Nautika dan Teknika. 

Mengingat disamping mempunyai tujuan yang bersifat 

umum (yaitu Pendidikan Tinggi Nasional) Akademi Maritim 

~ 

dalam perkembangan lain yang perlu dicatat adalah dibidang 

tenaga edukatif. Bila pada tahun akademi 1987/1988 terca

tat 22 orang dosen tetap dan tidak tetap (diluar pimpinan) 

maka pada tahufl 1988/1890 jumlah tenaga edukntif tetap dan 

tidak tetap mencapai jumlah 38 orang. Tahun 1993/1994 

meningkat lagi menjadi 48 orang. Oari jumlah diatas ter

sebut satu orang diantaranya telah lulus program 52 dan 

satu lagi tengah menempuh program 52. 

Oalam penyedian prasarana fisik-pun AKMI mencatat 

adanya perkembangan yang cukup pesat, dimana pada tahun 

1989 AKMI telah berhasil membeli tanah seluas 5.700 M2 

diperuntukan bagi pembangunan kampus induk. Pembangunan 
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terus dilakukan secara bertahap, sehingga dalam periode 

llma tahun mendalallg diharapkan AKtfI telah memiliki 

bangunan kampus yang memadai. Tahun 1993 luas tanah AKMI 

berkembang menjadi 36.000 M2 dan luas bangunan menjadi 

1. 040 M2. 

2.1.2. Struktur Organisasi AKMI 

Struktur organisasi Akademi Maritim Suaka Bahari pada 

dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP No. 3 tahun 

1986) serta ketentuan Badan Hukum Yayasan Suaka Bahari. 

Sistim organisasi dan wewenang para pejabat ditingkat 

akademi maupun pada bagian-bagian, mempunyai hubungan 

fungsional antara satu dengan yang lainnya. Struktur orga

nisasi Suaka Bahari secara lengkap dapat dilihat pada 

gambar berikut 

" 

\1 
,I 

~-
)' 

I 

II 
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2.1.3. Falsafah Dasar dan Tujuan 

Sesual dengan organlsasl Induknya, yaknl Yayasan 

Suaka Bahari Cirebon, maka falsafah AKMI adalah Pancasila 

dengan Islam sebagai azas Ketuhanannya. Sedangkan Undang

Undang Dasar 1945 sebagai landasar konstitusionalnya. 

Dalam operasionalnya AKMI senantiasa berpedoman pada GBHN 

serta statuta AKMI. 

Adapun mengenai tujuan AKMI. yakni untuk menjadi AKMI 

sebagai suatu lembaga Pendidikan Tinggi yang memadu ilmu 

pengetahuan, teknologi, potensi bahari dan agama , secara 

seimbang dan selaras, yang untuk selanjutnya diamalkan 

kepada masyarakat guna dipakai dalam usahanya serta men

ingkatkan kesejahteraan hidupnya. 

2.1.4. Peran AKMI 

Peran pendidikan tinggi secara umum adalah'memberikan 

pendidikan kepada masyarakat di atas pendidikan menengah, 

namun demikian masing-masing lembaga pendidikan tinggi 

mempunyai peran khusus yang sesuai dengan misi badan hukum 

pembinaannya. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermukim di 

daerah Cirebon yang memiliki fasilitas pelabuhan yang 

merupakan pintu gerbang yang akan dikembangkan bagi pelab

uhan laut Jawa Barat, maka peran serta AKMI dalam memasuki 

tahapan itu sangat besar sekali terutama berupaya ikut 

serta mempersiapkan kader pembangunan yang memiliki persi

apan mental dan kemampuan profesional yang ditunjang oleh 

penguasaan akademis dalam berbagai bidang disiplin ilmu 
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khususnya Ilmu Kemaritiman. Untuk itu secara riil peran 1

Akademl Marltlm dapat dlgambarkan sebagal berlkut 

a.	 Sebagai pusat pengembangan dan pengamalan ilmu dan tek 

nologi melalui usaha pendidikan yang bernafaskan Kebaha 

rian. 

b.	 Sebagai pusat pemikiran, penyegaran, pembaharuan dan 

modernisasi kebaharian. 

c.	 Sebagai pusat informasi data dan dokumen ilmiah untuk 

lingkungan lokal dan regional serta dalam bidang-bidang 

tertentu untuk lingkup Nasional, bahkan Internasional. 
, 

d.	 Sebagai pusat penelitian, pemikiran dan pengembangan 

lingkungan yang kehidupan dan penghidupan manusia. 

e.	 Sebagai mitra PTN dan PTS lainnya dalam usaha menjadi 

pengkaji, pengembangan dan penyebar ilmu pengetahuan 

dan teknologi terutama dibidang kemaritiman di tengah
... 

tengah masyarakat yang produktif. 

f.	 Sebagai mitra Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah da 

lam menanggulangi masalah serta mengatasi tantan~an 

yang dihadapi masyarakat dan negara. 

2.1.5. Progran Pendidikan 

Sejak tahun akademi 1987/1988 secara langsung AKMI 

(sejarah berdidinya AKMI) membuka 3 (tiga) Program Pendid

ikan Diploma. Semua jurusan dan program studi dengan sta

tus DIAKUI. Ijin Operasional BADAN DIKtAT DEPARTEMEN PER

HUBUNGAN RISK. No. 171/DL.206/PDL/91. Adapun Program 

Studi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut. 
Ii
 

Ii'
 

I:
 

Ii
 

~
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Tabe12.1
 
Program-Program Studi
 

AKMI Suaka Bahari Cirebon
 

JURUSAN 

1. NAUTIKA (DECK) 
2. TEKNlKA (MESlN) 
3.	 KETATALAKSANAAN 

. PELAYARAN NlAGA (KPN) 

Sumber : Bagian Registrasi 

2.1.6. Taruna 

PROGRAM STUD I STRATA
 

NAUTIKA 
TEKNlKA 

03 
03 

KPN 03 

AKMl Suaka Bahari Cirebon. 

Berdasarkan perkembangan jumlah Taruna selama enam 

tahun terakhir (1987/1988 - 1992/1993) cukup meningkat. 

Statistik jumlah Taruna berdasarkan perkembangan enam 

tahun dapat dilihat sebagai berikut 

Tabel 2.2
 
Perkembangan Jumlah Taruna AKMl Suaka Bahari
 

Selama enam Tahun Terakhir
 

PROGRAM STUDl 87/88 88/89 89/90 91/92 92/93 93/94 

NAUTIKA (DECK) 13 26 56 62 90 92 
TEKNlKA (MESlN) 15 28 39 82 74 80 
KPN 33 44 76 102 120 170 
JUMLAH TOTAL 61 98 171 246 254 342 
DROUP OUT 5 2 - 8 6 

Sumber : Bagian Registrasi dan Statistik AKMl Cirebon 

2.2 RENCANA PENGEKBANGAN AKKI SUAKA BAHARI 

2.2.1. Tinjauan Umum RIP AKKI 

2.2.1.1.	 Tujuan Pengembangan 

Pengembangan Akmi Suaka Bahari Cirebon pada dasarnya 

ditujukan pada tiga sasaran pokok yaitu : 

Meningkatkan mutu 

- Mewujudkan kampus menjadi masyarakat ilmiah 
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Sosialisasi AKMI Suaka Bahari Cirebon . 

Dari pengembangan tersebut~ diharapkan tercapainya 

tujuan AKMI di masa mendatang yang meliputi bidang-bidang 

antara lain 

- Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sejalan dengan 

tuntutan kebutuhan nasional dan regional di bidang pen 

didikan. 

- Penyempurnaan struktur dan mekanisme kelembagaan, sehing 
, 

ga mampu mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
 

Tinggi secara optimal, efektif dan efisien.
 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, baik layan 

an akademik, layanan kegiatan ketarunaan maupun layanan 

kepada masyarakat. 

Pengembangan suasana kampus yang merupakan ci~i khas mas 

yarakat akademik dan masyarakat pendidikan. 

2.2.1.2.	 Rencana Pengembangan Akademik 

Seoara garis besar, r eneana pengembangan akadem1'k 
!. 

akan berkaitan dengan : 

Pengembangan kurikulum dan silabi pendidikan, sesuai 

dengan pengarahan konsirsium setiap bidang studio 

- Peningkatan produktivitas setiap bidang dan statum, mela 

lui program peningkatan daya guna dan hasil guna proses 

belajar mengajar. 

Mengembangkan tenaga edukatif dan administratif, baik 

kualitatif maupun kuantitatif. 

- Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 
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2.2.1.3. Rencana Pengembangan Fisik 

Sedangkan reneana pellgembaligall fisik, secara Saris 

besar mencakup 

- Pengadaan wadah yang mampu _~enampung seluruh kegiatan 

"civitas akademika" maupun program-program akademi lain. 

nya dengan segenap aspirasinya. 

- Penampilan fisik yang mampu mengekspresikan perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

- Penataan ruang dan sistim sirkulasi yang mampu mendukung 

kegiatan belajar mengajar. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta perkembangan 

(master plan) AKMI Suaka Bahari Cirebon pada lampiran. 

2.2.2. Kasalah Dan Tantangan Yang Dihadapi 

2.2.2.1. Masalah 

Masalah-masalah yang dihadapi Akademi Maritim Suaka 

Bahari adalah .merupakan masalah umum yang dtalami oleh 

perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi kemar

itiman yang ada di Indonesia. Adapun secara garis besar 

masalah yang dlhadapl oleh AKMI yaltu 

ra.	 Sarana pendidikan yang belum memadai khususnya laborato 
~ 

rium dan peralatannya yang masih minim, sehingga selu 1, 

Ii 
ruh kegiatan kegiatan praktek masih tergantung kepada 

laboratorium lembaga/instansi lain. I 
b.	 Sebagian besar tenaga edukatif tetap yang ada diling 

kungan AKMI adalah tenaga yang masih yunior dan belum 

memiliki otoritas mengajar penuh menurut ketentuan res 

mi yang berlaku, sehingga ketergantungan pad~ instansi 

lain masih besar. 
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c.	 Dengan diterapkannya sistim Satuan Kredit Semester 

(3K3) dalam proses belajar mengajar timbol berbagai per 

masalahan tersendiri, yaitu baik yang menyangkut para 

dosen maupun taruna (mahasisFa) belum sepenuhnya siap 

menghadapi sistim SKS ini. Sehingga sistim ini belum 

dapat dilaksanakan sepenuhnya secara utuh. 

d.	 Prasarana yang diperlukan untuk kegiatan ketarunaan 

masih sangat terbatas. Sehingga pembinaan ketarunaan 

yang meliputi tiga aspek pembinaan (peningkatan penala 

ran, pembinaan minat dan pembinaan kesejahteraan) belum 

dapat dilaksanakan secara integral dan berimbang. 

2.2.2.2. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi oleh AKMI Suaka Bahari Cire

bon dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Mengupayakan tingkat produktivitas yang tinggi dengan 

tetap melakukan usaha-usaha meningkatkan ku~litas yang 

dikaitkan dengan pembangunan bangsa dan negara. 

b. Meningkatkan daya tampung AKMI sehingga memberikan ke 

memper 

oleh pendidikan tinggi kemaritiman. 

c. Menyediakan jasa pendidikan tinggi dengan biaya yang 

dapat dijangkau oleh masyarakat. 

d. Membentuk lulusan yang mempunyai keseimbangan antara ke 

ahlian profesi dengan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, serta tetap memegang teguh nilai-nilai luhur 

budaya bangsa. 
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2.3. TINJAUAN KHUSUS PEHBINAAN KEPRIBADIAN TARUNA AKHI. 

Pada dasartlya kegiatan ketal tlnaan AKK! Sua]ta Matiarl.

Cirebon cenderung merupakan wujud dari pendidikan ketram

pilan dari pada suatu pendidikan kepribadian. yang diarah

kan pada pemenuhan tiga kebutuhan pokok taruna, yaitu : 

- Penalaran taruna 

- Minat dan bakat 

- Kesejahteraan taruna 

2.3.1. Pembinaan penalaran 

a.	 Riset Institusional dan Seminar Akademik 

b.	 Pemilihan Taruna Teladan 

c.	 Pembentukan Lembaga Ketarunaan 

d.	 Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, seperti respon 

densi, cerdas tangkas P4 dan lain sebagainya. 

" 2.3.2. Pembinaan Kinat dan Bakat 

a.	 Bidang Dlah Raga, meliputi beberapa cabang 

- atletik - karate 

- renang - yudo 

- sepak bola - pencak silat 

- bola volly - tenis lapangan 

- taekwondo - pencinta alam 

- bulu tangkis 

Pembinaan dilakukan dengan latihan rutin, pementasan

pementasan ataupun mengadakan dan mengikuti lomba-Iomba 

-----~. 
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b. Bidang Khusus, yang miliputi 

- Korp taruna 

LP4M (Lembaga Pengajian, Penelitian, dan Pengabdian 

pada Masyarakat) 

2.3.3. Pembinaan Kesejahteraan 

Pembinaan serta pelayanan kesejahteraan taruna dilak

ukan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas : 

a.	 Koperasi Taruna 

b.	 Beasiswa, TID dan AKMI 

Beasiswa diberikan kepada taruna yang berprestasi dan 

memiliki dedikasi, loyalitas serta aktivitas yang 

tinggi. Jenis Beasiswa yang tersedia, yakni Beasiswa Su 

persemar, Beasiswa bakat dan prestasi OEPOIKBUO serta 

Beasiswa Yayasa Suaka Bahari. Sementara ini penerima 

Beasiswa dilingkungan AKMI sebanyak 16 orang'yang dimu 

lai pada tahun 1990 sampai 1993. 
Sumber : Bagian Registrasi 

penyelenggaraan pembinaan mental agama dan pelayanan san

tunan kecelakaan taruna. 

Pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh AKMI 

Cirebon saat ini adalah lebih banyak melalui bangku perku

liahan, dimana merupakan bagian Qari kurikulum yang berla

ku (misalnya: Pengetahuan Agama, Pancasila, Kewiraan, dan 

lain sebagainya) dan bahkan dalam prosentase yang sedikit 

(lihat lampiran : contoh mata kuliah). 
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Bentuk Pembinaan Kepribadian yang lain yang diterap

kall d i AKtH 5uaka Bahal' i Cil'ebofl adalah dengafl d iberlalm 

kannya suatu tat a tertib/peraturan, misalnya : dalam men

gikuti perkuliahan dan acara akademik yang resmi lainnya, 

taruna putra/putri diwajibkan untuk selalu berpakaian 

seragam kemaritiman (seragam korp taruna maritim) tanpa 

kecual i, keterlambatan mengikuti perkuliahan dan ujian 

baik lokal maupun ujian nasional mendapat sangsi sesuai 

ketentuan yang berlaku serta harus selalu pemberian salam 

bila bertemu baik antara taruna - perwira maupun taruna 

taruna. 

Sumber : survey lapangan 

Dengan demikian jelaslah bahwa Pembinaan Kepribadian 

yang diselenggarakan di AKMI Cirebon adalah masih kurang 

lengkap sesuai dengan kegiatan pembinaan yang berlaku pada 
... 

pembinaan kehidupan taruna-taruna umumnya yang berada 

dalam wadah pembinaan. Hal ini tentu adanya persamaan 

dalam pembinaanya yang berlaku pada Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia khususnya Angkatan Laut. 


