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Salah satu berita mengenai citra yang dipublikasikan pada tahun 2008 
adalah citra perguruan tinggi sebagai universitas berkelas atau bertaraf  dunia 
(World Class University atau WCU). Berkaitan dengan universitas bertaraf 
internasional, terdapat Times Higher Education (THE-QS) yang merupakan salah 
satu lembaga yang melakukan pemeringkatan universitas bertaraf dunia. Hasil 
pemeringkatan THE-QS banyak digunakan oleh para pengamat pendidikan 
perguruan tinggi dalam menilai mutu suatu universitas. Berdasarkan hasil 
pemeringkatan THE-QS pada tahun 2007, terdapat enam perguruan tinggi dari 
Indonesia yang berhasil masuk ke dalam peringkat dunia. Ke enam perguruan 
tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) di posisi 360 dunia, 
Institut Teknologi Bandung (ITB) di posisi 369 dunia, Universitas Indonesia (UI) di 
posisi 395 dunia, sedangkan Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas 
Diponegoro (UNDIP, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di posisi 500 besar dunia 
(501+). THE-QS kembali mempublikasikan hasil pemeringkatan universitas pada 
tahun 2008. Terdapat tujuh universitas asal Indonesia yang berhasil masuk ke 
dalam peringkat dunia universitas THE-QS 2008, yaitu UGM, ITB, UI, UNAIR, 
IPB, UNDIP, dan UNBRAW (Universitas Brawijaya). UI, pada tahun 2008 berada 
pada peringkat 287 dunia, ITB pada peringkat 315, UGM  pada peringkat 316, 
sedangkan UNAIR, IPB, UNBRAW, dan UNDIP berada pada peringkat 500 besar 
dunia (501+). Berdasarkan kebijakan THE-QS, seluruh universitas yang berada 
pada peringkat 500 besar diurutkan berdasarkan abjad. Hal di atas dilakukan 
karena bias yang terjadi sangat besar sehingga sulit untuk mengurutkan 
peringkat (www.topuniversities.com). 

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Ketiga tujuan 
tersebut (1) menganalisa visi dan misi Institut Pertanian Bogor (IPB) berkaitan 
dengan upaya peningkatan peringkat IPB dalam Times Higher Education (THE-
QS), (2) menganalisa kondisi Institut Pertanian Bogor (IPB), dan (3) Menyusun 
formulasi strategi IPB dalam upaya meningkatkan peringkat IPB bertaraf dunia 
dalam dunia persaingan pendidikan perguruan tinggi yang semakin ketat. 

Formulasi strategi peningkatan peringkat Institut Petanian Bogor (IPB) 
dilakukan dengan menganalisa kondisi IPB melalui analisis lingkungan eksternal 
menggunakan matriks EFE (External Factors Evaluation) dan analisis lingkungan 
internal menggunakan matriks IFE(Internal Factors Evaluation), di samping 
analisa visi dan misi IPB. Kemudian berdasarkan data dan informasi dari matriks 
EFE dan IFE, dilakukan pemetaan mengenai posisi IPB menggunakan matriks 
Internal Eksternal (IE). Selanjutnya disusun formulasi strategi  peningkatkan 
peringkat IPB menggunakan matriks TOWS. Strategi-strategi alternatif yang 
dihasilkan dari matriks TOWS kemudian diprioritaskan menggunakan 
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). 

Teknik pengambilan data dilakukan secara sengaja (purposive sampling) 
dengan menentukan terlebih dahulu responden ahli yang dilakukan wawancara 
atau pengisian kuesioner (pendekatan expertise judgmental) untuk memperoleh 
data mengenai kondisi IPB. Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan 
wawancara langsung yang ditujukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor strategis 
kunci (eksternal, dan internal). Sementara itu, teknik analisis kuantitatif dilakukan 



terhadap pembobotan dan penilaian pada proses pembentukan matriks EFE, 
IFE, dan QSPM untuk menentukan prioritas dari alternatif-alternatif strategi yang 
dihasilkan. 

Visi dan misi IPB saat ini telah mendukung upaya-upaya dalam 
peningkatan peringkat IPB sebagai perguruan tinggi bertaraf dunia. di pihak lain, 
berdasarkan matriks EFE, IPB dianggap mampu memanfaatkan peluang dan 
meminimalkan ancaman yang sedang dihadapi dengan total nilai yang dibobot 
sebesar 2,801, sedangkan berdasarkan  matriks IFE, IPB dianggap lemah secara 
internal dengan total nilai yang dibobot sebesar 2,432. Di pihak lain matriks IE 
memetakan posisi IPB yang berada pada kuadran V yang disebut sebagai posisi 
“pertahankan dan pelihara”. Di samping itu, berdasarkan matriks TOWS, terdapat 
13 strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh IPB untuk meningkatkan 
peringkat IPB dalam THE-QS. Berdasarkan matriks QSPM (Quantitative 
Strategic Planning Matrix) strategi alternatif dengan prioritas utama adalah 
menugaskan tenaga pendidik dalam mempromosikan hasil riset IPB melalui 
seminar-seminar yang dihadiri. 

Implikasi manajerial bagi Institut Pertanian Bogor berdasarkan strategi 
prioritas utama di atas adalah dengan mengadakan seminar-seminar dengan 
tema pertanian tropika dan biosains yang dilakukan oleh setiap fakultas setiap 
bulan secara bergantian. Sosialisasi pengadaan seminar-seminar yang dilakukan 
oleh setiap fakultas secara bergantian tesebut dapat dilakukan dalam waktu tiga 
bulan, mulai bulan Oktober sampai Desember 2009 sehingga pada awal tahun 
2010, seminar-seminar tersebut dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, bulan 
Januari 2010, seminar dapat dilakukan oleh Fakultas Pertanian, bulan Februari 
diadakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan, bulan  Maret diadakan oleh Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan, bulan April diadakan oleh Fakultas Peternakan, 
bulan Mei diadakan oleh Fakultas Kehutanan, bulan  Juni diadakan oleh Fakultas 
Teknologi Pertanian, bulan Juli diadakan oleh Fakultas Matematika dan IPA, 
bulan Agustus diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen, bulan 
September diadakan oleh Fakultas Ekologi Manusia, dan demikian seterusnya. 
Pembicara adalah peneliti yang bersangkutan didampingi oleh perwakilan dari 
Humas IPB. 
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