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Defenisi…
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• “A stakeholder is anyone whose actions can affect an organisation 
or who is affected by the organisation's actions.” (Rowe, et al; 
1986).  “Any group or individual who can affect or is affected by 
theachievement of the organization’s objectives” (Freeman, 1984). 

• Menurut Clarkson, stakeholder adalah kelompok atau individu 
yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan 
kelangsungan hidup organisasi. Clarkson membagi stakeholder 
menjadi dua: stakeholder primer dan stakeholder sekunder. 



Defenisi…
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• Stakeholder primer adalah ‘pihak di mana tanpa partisipasinya yang 
berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan.’ Contohnya adalah 
pemegang saham, investor, pekerja, pelanggan, dan pemasok. Menurut 
Clarkson, suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan 
sebagai suatu sistem stakeholder primer – yang merupakan rangkaian 
kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang 
mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. 

• Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai ‘pihak yang 
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak 
terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting 
untuk kelangsungan hidup perusahaan.’ Contohnya adalah media dan 
berbagai kelompok kepentingan tertentu. Perusahaan tidak 
bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan hidupnya, tapi 
mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengganggu 
kelancaran bisnis perusahaan. 



Tujuan Analisis Stakeholders
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• Agar dapat mengidentifikasikan apa saja yang termasuk sebagai 
stakeholders;

• Menggambarkan hubungan-hubungan antar stakeholders;
• Agar , berdasarkan pola hubungan stakeholders, memperoleh 

gambaran mengenai peluang dan ancaman bagi organisasi;
• Agar dapat melakukan identifikasi keinginan stakeholers 

kemudian diselaraskan dengan program-program organisasi;
• Agar dapat menaksir urgensi dan kepastian asumsi-asumsi yang 

digunakan.
• Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang 

digarap dalam program, peran-perannya, kepentingannya, dan 
dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut 
terhadap isu. 

• Dengan identifikasi tersebut, pengelola program menjadi sensitif 
terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder; dan dalam 
jangka panjang dapat menciptakan strategi untuk meminta 
dukungan dari stakeholder tertentu. 



Yang Diperlukan dalam Kegiatan Analisis Stakeholders
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• Mengidentifkasikan dan mendiskripsikan 
publik-publik terkait;

• Mendeteksi keuntungan apa yang ingin 
diperoleh publik dan kerugian yang 
mereka hindarkan dari keberadaan suatu 
perusahaan;

• Menetapkan dan mengurutkan 
berdasarkan skala prioritas sikap-sikap 
publik yang segera harus dicermati.



Stakeholders secara umum:
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1. Internal publics;
2. Input publics;
3. Regulating publics;
4. Special interest publics;
5. Mediating publics;
6. Consuming publics;



Stakeholders secara umum:
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1. Internal publics; 
• Supplying funds (shareholders); 
• Being on the payroll (managers, employees);
• Organization (members of a club).

2. Input publics;
• Supplier 

3. Regulating publics;
• Government
• Bapepam
• Bank Indonesia

4. Special interest publics;
5. Mediating publics;
6. Consuming publics;



Jenis Stakeholder Berdasar Perspektif Keilmuan
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1. Politik– publik, konstituen, warga negara
2. Ekonomi– stockholders, manajemen, karyawan, pemasok, 

konsumen, serikat pekerja, bankir, pembuat peraturan
3. Bisnis, publik, serta manajemen marketing dan nonprofit–

pemilik usaha, manajer, karyawan, pemasok, pemberi 
pinjaman, penerima jasa, pesaing, mitra kerja, pembuat 
kebijakan, komunitas

4. Etika dan Hukum – perspektif etika: siapa dan apa yang harus 
dipertimbangkan; perspektif hukum: pengadilan (lembaga), 
hakim, jaksa, juri, penegak hukum

5. Perencanaan Publik– pembuat kebijakan, pimpinan organisasi, 
perencana, warga negara, pembayar pajak, komunitas, 
pengembang, karyawan, masyarakat luas termasuk generasi 
mendatang.

6. Analisis Kebijakan Publik – pembuat kebijakan, komunitas 
sasaran kebijakan, masyarakat luas dan generasi mendatang.


