
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Globalisasi telah membuka peluang  dan tantangan yang membuka  

persaingan dengan melarutkan batas geografis dan sosial-budaya antara bangsa-

bangsa dan negara. Persaingan keras dan cepat dapat dimenangkan melalui 

keunggulan kompetensi yang relatif baik dan kompetitif. Keunggulan 

kompetensi komparatif ditentukan oleh mutu belajar di Program Studi (PS), 

sedangkan keunggulan kompetitif adalah terkait dengan kreativitas, inovasi dan 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang sesuai dengan tuntutan tempat 

kerja. Di Indonesia, pendidikan akademik saling terhubung dan memiliki 

ketergantungan lebih tinggi dengan tempat kerja, bertentangan dengan apa yang 

yang terjadi di negara-negara maju di Amerika Utara, Eropa Barat, serta Jepang 

dan Singapura. Kompetensi lulusan mengalami pergeseran ke arah kesadaran 

yang lebih besar pada pentingnya kompetensi generik dan manajerial, yang 

bersifat spesifik dan memiliki kompetensi teknis. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) berperan besar dalam menghasilkan SDM 

dan pengembangan IPTEKS, didirikan pada Tahun 1963 berdasarkan Keputusan 

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963. IPB 

juga mengembangkan Program Pascasarjana yang secara terstruktur dimulai 

pada Tahun 1975. Pada akhir tahun 2007, istilah program studi (PS) di IPB 

diganti menjadi Mayor. Saat ini Program Pascasarjana IPB dikelola oleh Sekolah 

Pascasarjana (SPs) IPB yang menyelenggarakan program pendidikan 

pascasarjana dengan 67 Mayor Program Magister dan 43 Mayor Program 

Doktor (IPB 2014). 

Respon dan bentuk komitmen IPB untuk secepatnya dapat menghasilkan 

suatu critical mass sumber daya manusia (SDM) dan praktisi bermutu magister 

dan doktor guna mengisi dan meningkatkan derap pembangunan di pusat 

maupun daerah, dalam kerangka pembangunan nasional sejalan dengan 

penerapan Otonomi Daerah telah dilakukan melalui penyelenggaraan program-

program pendidikan sains dengan penyelenggaraan khusus. Penyelenggaraan 

program khusus ini dilakukan di luar jadwal perkuliahan kelas reguler, yaitu 

pada hari kerja di sore-malam hari dan di akhir pekan (hari Jumat dan Sabtu) 

untuk memberikan kesempatan kepada yang tidak dapat meninggalkan 

pekerjaannya secara penuh, namun memerlukan peningkatan kapasitas akademik 

melalui jalur pendidikan formal bermutu.  

IPB adalah universitas pertanian terbesar dan pemain penting dalam sistem 

inovasi di Indonesia untuk pertanian sehingga penting untuk mengatasi tantangan 

dan meraih peluang regional dan global. Indonesia mempunyai karakter yang khas 

saat ini, sebagai negara dengan perekonomian berkembang dan booming. 

Lembaga pendidikan tinggi di Indonesia harus mampu mendukung pertumbuhan 

berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang bisa menjadi tolak ukur lembaga 

pendidikan tinggi di negara berkembang lainnya.  IPB Indonesia telah membuat 

langkah besar dalam restrukturisasi itu sendiri didasarkan pada model intensif 

penelitian kewirausahaan untuk menjawab tantangan dan peluang nasional dan 

global (Payumo et al. 2014). 
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Pada awal pendiriannya hanya ada tiga program penyelenggaraan khusus, 

yaitu PS MPI, PS Magister Pengembangan Masyarakat (MPM) dan PS Magister 

Pembangunan Daerah (MPD), kemudian berkembang penyelenggaraan khusus 

lainnya. Program pascasarjana yang awalnya hanya membuka kelas regular, mulai 

banyak membuka kelas penyelenggaraan khusus. Semakin bertambahnya PS yang 

membuka program penyelenggaraan khusus mengindikasikan bahwa program 

tersebut sebenarnya dinilai mempunyai prospek bagus untuk dikembangkan. 

Menurut Keputusan Rektor IPB Nomor 022/I3/PP/2011 tentang biaya pendidikan 

bagi mahasiswa program pendidikan magister dan doktor penyelenggaraan khusus 

Sekolah Pascasarjana (SPs) Institut Pertanian Bogor, disebutkan bahwa terdapat 

22 program pascasarjana penyelenggaraan khusus. Laporan Tahunan IPB 2013 

menyebutkan bahwa Program Pascasarjana penyelenggaraan khusus merupakan 

salah satu sumber penerimaan IPB dari pendapatan SPP IPB. Permasalahan yang 

ada sekarang ini menyiratkan bahwa, pengelola di tingkat SPs kurang memberi 

perhatian terhadap pengembangan program penyelenggaraan khusus. Adanya 

pergeseran nilai-nilai, yaitu calon mahasiswa memutuskan kuliah di IPB bukan 

hanya untuk menjadi peneliti, tetapi juga ingin menjadi profesional di bidang 

tertentu perlu mendapatkan respon dari SPs. Pengembangan program 

penyelenggaraan khusus membutuhkan strategi yang tepat yang melibatkan 

manajemen dan pemangku kepentingan.  

PS Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah (MPI) merupakan 

program studi penyelenggaraan khusus tingkat Master/Magister (S2) multidisiplin 

yang berbasis pada jalur pendidikan bagi profesional dan berorientasi pada 

kebutuhan dunia kerja yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Prof Dr H. Musa 

Hubeis sejak tahun 2000. Program ini ditujukan untuk mempersiapkan 

ketersediaan SDM terampil dan profesional, sehingga kurikulumnya ditekankan 

pada kombinasi antara kemampuan akademik, penerapan praktis dan penguasaan 

keterampilan (skill), serta sikap profesional. Pendirian PS MPI menjawab 

tantangan di Indonesia karena peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang sangat cepat. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada 

tahun 2012, 99.9% unit usaha yang ada di Indonesia adalah berbentuk UMKM. 

Pada tahun 2012, jumlah UKM mencapai 56,534,592 dengan pertumbuhan 

2.41%. Di samping itu, UMKM akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga 

kerja pada masa mendatang, karena jumlah tenaga kerja yang terlibat di UMKM 

sangat besar. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 mencapai lebih dari 107 juta 

orang, atau 97.16% dari total tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa UKM 

merupakan tulang punggung penyediaan tenaga kerja di Indonesia serta sebagai 

dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia (Hubeis 2009). 

Berdirinya PS MPI memenuhi ketentuan yang dituangkan oleh Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  

Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, tentang Pedoman Pembukaan Program Studi 

dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, yang mempunyai persyaratan 

antara lain: (1) tidak menimbulkan pengangguran baru karena pesertanya berasal 

dari orang-orang yang telah bekerja, (2) tidak menimbulkan penambahan beban 

keuangan bagi IPB, karena program ini dikembangkan dalam rangka mendukung 

IPB menuju Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang salah satu upayanya 

menciptakan program pendidikan berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja 
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yang didukung oleh kemampuan akademis, keterampilan dan kepedulian terhadap 

lingkungan, serta professional di bidangnya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa keberadaan PS MPI adalah ditujukan untuk menjawab tantangan 

pembentukan SDM profesional di bidang UKM yang masih sangat terbatas 

jumlahnya (PPs PK IPB 2002). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Fatima 

(2009) yang menemukan bahwa, investasi kumulatif dalam pendidikan setingkat 

master, pendidikan doktor dan pendidikan gelar profesional secara nyata 

memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja suatu negara. Sejak 

diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2001 oleh Rektor IPB, PS MPI telah 

menerima 314 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sampai tahun 2014 telah 

diluluskan sebanyak 251 orang (79,94%). Mahasiswa PS MPI berasal dari 

berbagai instansi seperti (1) Instansi pemerintah, (2) Instansi perbankan, (3) 

Perusahaan/industri, (4) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dan (5) wirausaha dan 

pengamat. 

Berdasarkan studi kelayakan pembentukan PS MPI tahun 2002 dan 

Laporan Evaluasi Diri PS MPI tahun 2011, terlihat bahwa strategi yang dipakai 

oleh PS MPI tidak mengalami perubahan besar atau dapat dikatakan hampir sama. 

Kedua sumber tersebut menyebutkan perumusan strategi menggunakan matriks 

Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT) sama-sama 

menghasilkan 11 strategi pengembangan dan hanya satu strategi yang berbeda 

pada salah satu strategi intensif (strengths-opportunities), yaitu program 

multidisiplin di bawah PPS IPB berubah menjadi pengembangan program S2 

multidisiplin di bawah SPs IPB. Perubahan tersebut disebabkan PS MPI yang 

awalnya berada di bawah Fakultas Teknologi Pertanian, menjadi di bawah 

pengelolaan SPs IPB.  

Perubahan lingkungan internal dan eksternal akan memengaruhi 

perumusan strategi yang ada. Perubahan tersebut antara lain: (1) Perubahan 

peraturan perundang-undangan, dalam faktor strategis ancaman disebutkan bahwa 

program bersifat on/off, sesuai peraturan yang berlaku di SPs IPB sekarang ini, 

untuk program studi penyelenggaraan khusus dibuka kelas baru sebanyak dua kali 

dalam setahun yaitu di bulan April dan Oktober; (2) Salah satu faktor strategis 

peluang menyebutkan bahwa peserta berasal dari kalangan yang telah bekerja, 

dalam perkembangannya mulai bermunculan peminat yang  mempunyai latar 

belakang fresh graduated, tetapi bermaksud untuk membuka UMKM; (3) Selaras 

dengan visi dan misi IPB dalam internasionalisasi perguruan tinggi, maka PS MPI 

harus mendukung dengan melakukan pengembangan program, sehingga mendapat 

pengakuan internasional. Hal-hal tersebut menyebabkan PS MPI perlu membuat 

terobosan strategi baru yang lebih efektif dalam menghadapi perkembangan 

lingkungan internal dan eksternal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk keberlangsungan PS MPI, maka 

perlu dilakukan perumusan strategi untuk pengembangan PS MPI di masa 

mendatang. Studi tentang strategi pengembangan program penyelenggaraan 

khusus di SPs IPB, khususnya PS MPI dilakukan untuk mengetahui posisi PS 

MPI dan penyelenggaraan seperti apakah yang perlu dikembangkan di masa-masa 

mendatang, dalam rangka mencapai perspektif program penyelenggaraan khusus 

yang potensial dan dinamis di tengah persaingan antar PS, baik internal IPB 

maupun luar IPB terus berjalan dalam suasana semakin ketat. 
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Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis faktor-faktor lingkungan strategis dalam pengembangan 

PS MPI? 

2. Bagaimana posisi dan kondisi PS MPI berdasarkan faktor-faktor 

lingkungannya? 

3. Bagaimana alternatif strategi dalam pengembangan PS MPI? 

4. Bagaimana prioritas strategi dalam pengembangan PS MPI? 

5. Bagaimana implementasi strategi pengembangan PS MPI? 

 

Tujuan 

 

Berdasarkan perumusan masalah, maka secara spesifik penelitian ini 

bertujuan: 

1. Menganalisis faktor-faktor lingkungan strategis dalam pengembangan PS 

MPI. 

2. Menentukan posisi dan kondisi PS MPI berdasarkan faktor-faktor 

lingkungannya. 

3. Mencari alternatif strategi dalam pengembangan PS MPI. 

4. Merumuskan prioritas strategi dalam pengembangan PS MPI. 

5. Merumuskan implementasi strategi pengembangan PS MPI. 

 

Manfaat 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus 

IPB pada umumnya dan PS MPI pada khususnya. Selain itu dapat memberi 

kontribusi praktis, berupa pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi 

pengembangan Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus IPB, sehingga 

dapat menjadi dasar untuk membuat rencana-rencana pengelolaan dan 

pengembangan yang strategi di Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus 

IPB. 

 

Ruang Lingkup 

 

Penelitian ini terfokus pada terobosan baru strategi pengembangan 

institusi berdasarkan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal 

organisasi untuk program penyelenggaraan khusus yang diselenggarakan oleh 

SPs IPB, dengan mengambil studi kasus PS MPI, SPs IPB.  

 

 

  




