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TINJAOAN TENTANG ASRAHA TARUHA 

DAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN 

4.1. ASRAMA TARUNA 

4.1.1. Definisi 

Asrama Taruna adalah sarana fisik sebagai lingkungan 

kehidupan taruna untuk melakukan pembinaan fisik, mental 

dan moral serta disiplin taruna. 1 ) 

Sedangkan menurut pendapat Budi Handoko dalam The

sisnya tentang Asrama Hahasiswa ialah suatu bangunan yang 

diusahakan khusus untuk fasilitas tinggal (pondokan) 

mahasiswa, yang dikelola oleh suatu badan /yayasan dengan 

motivasi tertentu. 2 ) 

4.1.2. Macam Dan.Jenis 

J 
4.1.2.1. Berdasar Hacam 

a. Menurut Tingkat Study 

~ 
I 

1 

Calon taruna 

Taruna muda 

Taruna madya 

Taruna utama 

b. Henurut Sexual : 

Laki-laki (taruna) 

... 

Penghuni 

: : 

1). Pedoman Pembinaan Mental dan Horal, Pendidikan 
dan Latihan Ahli Pelayaran, Jakarta, 1985. 

2) Budi Handoko, Asrama Hahasiswa, Thesis Jurusan T. 
Arsitektur FT. UGH, 1986. 
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Perempuan (taruni) 

4.1.2.2. Berdasar Bentuk Rumah 

a.	 Room in privat homes : 

Berupa rumah pondok/indekQst 

Jumlah kamar terbatas 

Jadi satu dengan keluarga lainnya 

Fasilitas terbatas 

b.	 Co-operative house: 

Sewa/kontrak rumah diatur dan diurus bersama 

Kapasitas penghuni 8 - 30 orang 

Fasilitas ruang dan peralatan terbatas 

c.	 Dormitorie : 

Peningkatan dari co operative house dengan pelayanan 

fasilitas bersamaan 

Kapasitas ratusan orang 
, 

Pengelolanya badan pengusaha, lembaga dan universi 

tas 

- Dengan motivasi tertentu pembinaan kedisiplinan dan 

d. 

lain seabagainya 

- Fasilitas dan peralatan cukup lengkap 

Wisma : 

Disediakan bagi taruna/mahasiswa khusus 

Fasilitas ruang dan peralatan cukup lengkap 

4.1.2.3. Berdasarkan Bentuk Status Kepemilikan 

a.	 Hilik Perguruan Tinggi : 

Pengadaan oleh pihak akademi/universitas 

I 

I 

- J 
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Pengelolaan dibawah yayasan/universitas oleh lembaga 1 

b. Milik Pemerintah Daeran :	 F 
i 

Pengadaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengelo 

laan oleh pemda diwakilkan ke pengurus asrama 

c.	 Milik Yayasan 

Pengadaan, penyelenggaraan dan pengelolaan oleh yaya 

san baik swasta maupun subsidi pemerintah 

3.2.	 PEKBINAAH KEPRIBADIAN SEBAGAI BAGIAH DARI PEHDIDIKAN 

UKUK 

3.2.1. Definisi 

Pembinaan adalah semua usaha berupa kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan penyusun, mengarahkan, mengembang

kan serta mengendalikan kemampuan-kemampuan, sifat-sifat 

cara berfikir dan bertindak agar mencapai tujuan pendidi
" 

kan yang memuaskan. 3 ) 

Sedangkan definisi Pendidikan adalah aktivitas dan 

usaha untuk meningkatkan mem

bina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, 

karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca 

indra serta ketrampilan-ketrampilan).4) 

Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung 

jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sis

3). Pedoman Pembinaan Mental Dan Moral, Pendidikan 
dan Latihan Ahli Pelayaran, Jakarta, 1985. 

4). Tim Dosen IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar 
Kependidikan, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1987. 

I 
I 
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tim dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini melipu

ti ; keltlarga, sekolah dan masyarakat (negara). Pendl.dlkan 

merupakan pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh per

kembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam 

mencapai tujuannya. Pendidikan dalam arti ini merupakan 

tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu 

kesatuan. 

3.2.2. Tujuan Pendidikan 

Tujuan Pendidikan Manusia seutuhnya secara umum ada

lah : Untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia 

sesuai dengan kodrat dan hakekatnya, yakni seluruh aspek 

pembangunan seoptimal mungkin. Dengan demikian secara 

potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya 

supaya berkembang secara wajar. Dengan mengingat proses 

pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusi~ bersifat 

hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung sela

ma manusia masih hidup.5) 

3.2.3. Maca. Dan Bentuk Pendidikan 

Menurut ~ilsafat dan pandangan hidup, antara lain 

- Pendidikan Nasional 

- Pendidikan Kolonial 

- Pendidika Liberalis 

- Pendidikan Komunis 

5). M. Noor Syam, "Pendidikan Manusia Seutuhnya dan 
Seumur Hidup", Majalah Pendidikan No.5 Tahun VI, Penerbit 
IKIP Malang Press, 1978. 
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~
- Pendidikan Islam 

Pendidikall Katholik 

- dan lain-lain. 

Sedangkan menurut isi dan tujuannya,6) 

adalah : 

a.	 Pendidikan Moral dan Budi Pekerti, pendidikan etika dan 

pendidikan akhlak. 

Tujuan : - Untuk memberikan penilaian terhadap baik dan 

buruk dari tingkah laku manusia. 

- Diharapkan seseorang bisa memiliki tingkah 

laku dan nilai luhur dalam hidupnya. 
i· 

b.	 Pendidikan Intelektual 

Tujuan	 : Meningkatkan daya nalar dan kecerdasan sesuai
 

dengan tingkat kecakapan dan kecerdasan yang
 

dimiliki.
 

" 
c.	 Pendidikan Ketrampilan 

Tujuan	 : Meningkatkan ketrampilan dalam menjalani hidup
 

baik melalui fisik maupun yang lainnya.
 

3.2.4. Konsepsi-konsepsi Pendidikan 

Beberapa konsepsi pendidikan yang dikenal sampai saat 

ini antara lain : 

a.	 Pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menyampaikan 

pengetahuan, sehingga memungkinkan transmisi kebudayaan 

kita dari generasi satu kepada yang berikutnya. 

6). Dwi Nugroho H. Drs, Mengenal Manusia dan 
Pendidikan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988. 
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b.	 Pendidikan adalah proses dimana individu diajar ber 

sikap setia dan taat, dimana pikiran mantlsia ditera dan 

dibina. 

c.	 Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan, dimana indi 

vidu diberi pertolongan untuk mengembangkan kekuatan, 

bakat kemampuan dan minat. 

d.	 Pendidikan adalah proses dimana seseorang diberi kesem 

patan menyesuaikan diri terhadap aspek-aspek kehidupan 

lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan modern untuk 

mempersiapkan agar berhasil dalam kehidupan orang 

dewasa. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pembinaan Kepribadian 

adalah merupakan bagian dari Pendidikan manusia seutuhnya 

yang tak dapat dikesampingkan. Sebaliknya pula pendidikan 

manusia seutuhnya tidak dapat tercapai tujuan yang maksi
, 

mal tanpa adanya pembinaan terhadap moral/kepribadian 

manusia. 

3.3. CONTOH PENDIOIKAN (Pellbinaan Kepribadian) 

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan tentang 

bagaimana kepribadian merupakan bagian dari pendidikan 

yang tidak dikesampingkan, berikut ini diungkapkan contoh 

suatu pendidikan yang mana mengutamakan pembinaan kepriba

dian dalam menghasilkan manusia-manusia atau anak didik 

yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. 
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3.3.1.Pendidikan di Akademi limu Pelayaran (AlP) Jakarta 

AltadeEi I lEu Pelayazoan (AlP) yang sekaI ang d irubah 

namanya menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran 

(PLAP) merupakan lembaga pendidikan tinggi kemaritiman dan 

unit pelaksanaan teknis dibidang Pendidikan dan Latihan 

Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Pendidikan dan Perhubungan, dimana 

pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis fungsional 

bekerja sama dengan dengan Kepala Pusat Pendidikan dan 

Latihan Perhubungan Laut. I
f-· 

Pendidikan kepribadian pada PLAP dimaksud untuk mem

berikan arah yang jelas penyusunan program pembinaan I 
I 

dengan tujuan untuk I' 

1. Membina watak dan budi luhur yang sesuai dengan Panca 

sila dan UUD 1945. 
... 

2. Mengembangkan Proses pendewasaan taruna dalam cara ber 

fikir dan bertindak. 

3. Membina rasa tanggung jawab dan kepemimpinan dikalangan 

para taruna. 

4.	 Membentuk dan membina mental dan moral yang sesuai dan 

selaras dengan profesi keahlian dan lingkungan tugas di 

kemudian hari. 

5.	 Memantapkan kondisi fisik dalam rangka pendidikan dan 

ketrampilan. 

6.	 Membina hubungan antar sesama dan memupuk koordinasi 

kerja. 
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7.	 Membina disiplin dalam segala aspek, tata kehidupan, be 

lajar tugas tugas rutIn dali lain sebagainya. 

Dalam keikut sertaan perencanaan penyusun program 

pelaksanaan pendidikan (pembinaan kepribadian) serta disi 

plin taruna didalam tata kehidupan sehari-hari didalam 

maupun diluar kampus, ke1ompok fungsiona1 Asrama merupakan 

institusi didalam struktur organisasi PLAP. Sehingga 

penterapan pendidikan da1am tata kehidupan taruna didalam 

asrama ditandai dengan batasan-batasan yang menyangkut 

kegiatan-kegiatan mereka sebagai mak1uk sosial, seperti 

kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. Di dalam kegiatan 

taruna sebagai makluk sosia1, tidak saja ditegakkan hi

rarki dika1angan para taruna sendiri sesuai dengan tingkat 

dan jabatannya, maupun terhadap atasan-atasannya seperti 

dosen, instruktur, para pejabat dilingkungan PLAP dan 
~ 

lain-lain. tetapi juga diarahkan kepada terwujudnya aspek

aspek : 

n Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan 

mereka sehari - hari dan pengalangan jiwa persatuan Jan 

keesatuan dikalangan taruna PLAP khususnya dan dapat di 

kembangakan pada lingkup yang lebih 1uas, yaitu di 

kalangan barahariwan pada umumnya. 

- Penetapan 5 (lima) citra Perhubungan. 

- Penanaman dan pemantapan jiwa bahari. 

- Pembentukan jiwa korsa . 

./
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3.3.2. Pendidikan di Tanan Siswa Yogyakarta 

Def in isi pend id iltan menu rut Taman S ];lOme. a.de.lah Yaaha 

kebudayaan yang dimaksud memberi bimbingan dalam hidup 

tumbuhnya jiwa raga anak didik, _.agar dalam garis pribadi

nya serta pengaruh lingkungannya, mendapat kemajuan lahir 

batin. 

Tujuan pendidikan Membangun anak didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertagwa, merdeka lahir batin, 

luhur akal budinya serta sehat rokhani jasmaninya untuk 

menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung 

jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air serta manusia 

pada umumnya. 

Dasar pendidikan Taman Siswa adalah Paneasila dengan 

bereiri khas 'Panea Dharma', yaitu : 

a. 

b. 

Kodrat Alam 

Kemerdekaan 
.. 

e. Kebudayaan 

d. Kebangsaan 

e. Kemanusiaan.
 

Sistem pendidikan adalah sistem Pamong (pendidikan
 

Anak Oleh Masyarakat dan Orangtua) dengan metode Among 

(dari kata 'momong'). Yaitu bahwa sikap dan tingkah laku 

pamong bersifat ' tut wuri handayani' yang berujud pembe

rian kebebasan pada anak didik untuk mengembangkan keper

eayaan pada diri sendiri, kemampuan untuk berdikari baik 

lahir maupun batin, keberanian bertindak atas resiko sen

diri serta kepribadian menurut garis kodrat pribadinya. 

,
,) -----~ 
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Metoda Among : Menempatkan hubungan anak dldlk dan 

pamong dalalft suasana yang S8cara manuSlawi sarna. paUiOliil 

tidak mempunyai hak untuk merendahkan siswanya. Pamong 

wajib memahami sifat kodrati da~~ masing-masing anak didik 

berbeda satu dengan yang lain. Seorang pamong dalam 

mendidik wajib memiliki cinta kasih terhadap siswa dan 

menumbuhkan daya inisiatif serta kereativitas siswa. 

Suasana perguruan bersifat kekeluargaan. Penghayatan 

suasana kekeluargaan diharapkan akan menumbuhkan rasa 

kasih sayang terhadap sesama, rasakesatuan dan persatuan, 

semangat gotong royong dan tanggung jawab kolektif. 

Selanjutnya Ki Hajar Dewantoro menyebutkan Alam 

keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan yang 

terpenting, oleh karena itu sejak timbulnya adat kemanu

siaan hingga kini, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi 

bertumbuhnya budi pekerti tiap-tiap manusia. 7 ) , 

Program-program kegiatan pendidikan Taman Siswa ter

bagi dalam 

a. Kelompok kegiatan pendidikan 

b. Kelompok kegiatan perkantoran 

c. kelompok kegiatan penghunian 

d. Kelompok kegiatan servis umum 

e. Kelompok kegiatan servis khusus. 

7) Soeleman Joesoef, Dr. Pendidikan Luar Sekolah, 
Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1979. 

f 
I 
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3.4. PERLUNYA PEKBINAAN KEPRIBADIAN TARUNA KARITIM 

Mengapa harus ada pendldlkan atau pembinaan kepriba 

dian untuk taruna kemaritiman, karena manusia pada dasar

nya adalah merupakan subyek yang berada dalam suatu kea

daan, yaitu sebagai seorang 'pemuda' (usia rata-rata taru

na ; 18 - 25 tahun) dan sekaligus sebagai seorang 'calon 

perwira' . 

3.4.1. Taruna Sebagai 'Pemuda' 

Beberapa batasan mengenai 'Pemuda', adalah sebagai 

berikut 

Awa~di, Hantan Redaktur "Psikometri" 

" dilihat dari psikologis, perkembangan remaja 

sampai 21 tahun, sedangkan usia dewasa 21 - 30 tahun ..... " 

Didit Haryadi, Mantan ketua Umum KNPI : 

" disebut pemuda adalah mereka yang berumur 16 

39 tahun " 

Akbar Tanjung, HanLan Henpora RI : 

35 tahun " 

Masa pemuda adalah masa yang terpenting. Karena masa 

pellluda adalah masa yang menentukan hari depannya, 

kehiduppannya, kehidupan keluargannya, bahkan menentukan 

nasib bangsa dan negaranya. 8 ) 

8). Agus Susanto, Drs. Psikologi Perkembangan, 
Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1982. 
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1<Pada masa pemuda ini kemandirian seseorang masih 

$a:I!!~aL ia:uh dar i yallg II i "8 tapkan. Rax-ena ma~nh berada pada 

masa krisis originalitas. Suatu masa dimana manusia masih 

sangat memerlukan bantuan untu~ mengarahkan dan membimbing 

dirinya dalam membentuk kepribadian. Dan juga, kehidupan 

moral merupakan problematika yang pokok dalam masa ini. 9 ) 

3.4.2. Taruna sebagai 'Calon PerRira' 

Perwira menurut bahasa ialah gagah (pemberani). 

Sebagai seorang calon perwira, taruna AKMI Suaka Bahari 

Cirebon juga harus diberi Pembinaan kepribadiar yang 

tinggi dalam masa pendidikannya. Karena ini merupakan hal 

yang erat hubungannya dengan pendidikan keperwiraan yang 

berlaku dijajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Dilihat dari segi fungsi, seorang perwira merupakan pimpi

nan yang berdisiplin tinggi dalam 

kewajibannya. 

mengemban 
, 

tugas dan 

Beberapa pendapat ten tang profil seorang perwira masa 

depan : 

Sukarta (ketua yayasan AKHI Suaka Bahari). 

Perwira masa depan adalah perwira yang bertanggung jawab

penuh dan tertib akan tugas dan kewajibannya yang diemban,
 
berdisiplin dalam ilmu, mempunyai wawasan masa depan 'atas
 
dasar jiwa Pancasila untuk mengangkat harkat dan martabat
 
bangsanya.

Adapun kriteria taruna sebagai calon perwira :
 

Taruna mempunyai disiplin ilmu tinggi 
- Taruna mempunyai wawasan tata tertib tinggi 
- Taruna mempunyai kesaptaan. 

9). Siti Rahayu h., Prof. Dr, Psikologi Perkembangan, 
Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1982. 

10). Wawancara dengan Bapak Sukarta, selaku Perwira 
Eksekutif AKMI Suaka Bahari, tanggal 10 juni 1994. 

,1 ~ 
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Ca£t. Yan Risuandi Msc :11) 

serta berJi 

Dengan demikian, untuk dapat menumbuhkan sikap moral yang 

di tuntut oleh seorang lulusan taruna, sangatlah perlu 

seorang taruna AKMI mendapatkan pendidikan moral (Pembi

naan Kepribadian), selain Pendidikan Intelektual dan Pen

didikan Ketrampilan. 

Menurut Sutrisno dari hasil wawancara dengan Prof. Dr 

Djohar MS dan Prof. Dr Ahmad Badawi, yang dituangkan dalam 

thesisnya sebagai berikut :12) 

Pendidikan, pada umumnya dan pembinaan Kepribadian pada 
khususnya akan dapat berhasil dalam mencetak manusia-manu
sia yang bermoral atau berbudi pekerti luhur jika 'ikatan 
emosional' yang kuat antara pendidikan dan anak didik. 
Karena dengan adanya ikatan emosional ini hubungan antara 
pendidik dan anak didik akan menyerupai hubungan antara 
orangtua dengan anak dalam keluarga, sehingga dalam hubun
gan seperti ini masing-masing akan menyadari tujuan akhir 
dari pendidikanjpembinaan kepribadian itu sendiri. Serta 
masing-masing akan menyadari posisi dan keduduk~nnya seba
gai pendidik atau anak didik. 
Ikatan emosional ini akan semakin kuat jika antara anak 
didik dan pendidik sering terjadi interaksi maupun 
komunikasi. Besar kecilnya kualitas mau~un kuantitas in

terjadi.
 
Selain itu, dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian
 
tersebut tentunya harus ada suatu kegiatan pengawasan ini
 
pada dasarnya dapat melalui dua macam pengawasan, yaitu :
 
a.	 Pengawasan Secara Bebas 

Dalam pengawasan ini dimaksudkan bahwa para anak didik 
dimasukkan ke dalam suatu 'Laboratorium bebas'. Dalam 
laboratorium ini tidak terdapat pendidik yang berpenga 
wasan bersifat tak langsung tapi melalui atau dilakukan 
pengawasan (pendidik) bagi anak didik yang lain. 

11). Wawancara dengan Capt. Risuandi, selaku 
Konsultan Akademi AlP Jakarta, tanggal 11 Juni 1994. 

12). Sutrisno, Asrama Hahasiswa, Thesis Jurusan T. 
Arsitektur FT. UGH Yogyakarta, 1993. 

It
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Diantaranya nereka akan saling nengingat, nenegur, meni 
ai ataupunbahkan memuji atau menberi penghargaan jika
 

diantara mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang
 
tt1eUl8og pallli r1jlJatgai
 

b.	 Pengawasan Secara Terkontrol 
Dalam pengawasan ini anak didik berada pada suatu 'labo 
ratorium terkontrol'. Pengawasan langsung oleh pendidik 
pendidik nenyatu dan berada ~i tengah-tengah mereka. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Ahmad Badawi menyebutkan 

bahwa 

Suatu pendidikan ataupun penbinaan kepribadian yang baik 
adalah jika program-progran kegiatannya bercirikan hal-hal 
berikut ini : 
- Kesinambungan 
- Keterpaduan dan 
- Keserasian 
Sedangkan metode atau teknis pelaksanaan pembinaannya bisa 
dilakukan dengan sistem elektis yaitu menggabungkan.berba
gai metode perkuliahan, metode diskusi, memberi contoh 
langsung, memberlakukan peraturan dan lain sebagalnya. 

3.5. PRINSIP PEHBINAAN KEPRIBADIAN TARUNA HARITIH (AKHI) 

Dengan pertimbangkan pada pendapat-pendapat tersebut, 

maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip dari pemPinaan ke

pribadian taruna. AKMI yang baik, sebagai berikut : 

1.	 Bersifat kontinu 

iO> 

3.	 Pola kehidupan seperti didalam keluarga 

~ . 
II4.	 Suasana akrab, intim, santai namum formal 

5.	 Adanya pengawasan bagi bebas maupun terkontrol 

6.	 Adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak aka 

demis maupun peraturan kehidupan ketarunaan. 

Secara sederhana prinsip tersebut dapat disebutkan 

sebagai suatu konsep, yaitu : Asrama adalah keluarga kehi

dupan taruna. 

J
i
I 

"
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i 

L 
Agar mekanisme pembinaan kepribadian ini dapat berja-

I 

Ian dengan baih, Iftaka dibuttlnkan adallya suata alat ataupun 

sarana yang mampu untuk kepentingan itu. Salah satu sarana 

yang mampu untuk memberikan kondisi sebagaimana disebut di 

atas dapat berupa Asrama Taruna. 

~ 

l
 


