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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder, mengetahui struktur berdasarkan
jumlah stakeholder, memetakan stakeholder, dan menganalisis stakeholder yang paling
berpengaruh dalam melakukan kegiatan jual beli dan non jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey. Penentuan
sampel menggunakan teknik sample aksidental. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
kriteria kekhasan PIL (Power Interest Legitimacy) dan analisis hubungan Diagram Venn. Hasil
penelitian stakeholder yang melakukan kegiatan di UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari baik
internal maupun ekstrenal berjumlah 22 stakeholders dengan 6 (enam) kategori PIL yaitu
(Pewer Interest Legitimacy), PL (Pewer Legitimasi), PI (Pewer Interest), P (Pewer), I (Interest),
dan kategori lain-lain. Kategori PIL yang sangat perlu dilibatkan dalam semua kegiatan yang
ada di UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari antara lain kepala PPI, kepala pos pengawas PPI,
perusahaan (CV. Alfaraya), kelompok nelayan, usaha penghancur es batu dan kios nelayan.
Kategori PL adalah staf atau karyawan PPI, petugas parkir dan bengkel. Kategori PI adalah
penjual ikan, usaha penggilingan daging, konsumen dan pemasok es batu. Kategori P adalah
penyewa argo atau pengangkut, penjual golon, penjual es puding atau es cendol, dan penjual
sayur. Kategori I adalah nelayan, pedagang ikan keliling dan becak. Serta kategori lain-lain
adalah tukang ojek dan pemasok air bersih.
Kata Kunci: Analisis PIL, Identifikasi, Pemetaan, Stakeholder,

ABSTRACT
The aim of toe study was to identify stakeholder, to know structure according to stakeholder
namber, stakeholder mapping and to analysis significant affect among stakeholder in trade and
non-trade activity in UPTD PPI-TPI Sodohoa of Kendari. The method used in the study was
survey method. Samples was choosen by purposive technique accidental sample. Tool analysis
used was the power interest legitimacy and the venn diagram analysis. The results of this study
showed that there were 22 stakeholders with 6 categories namely PIL (power interest
legitimacy), PL (power legitimacy), PI (power interest), P (power), I (interest) and others. The
PIL category much involved in all activities such as head of PPI, head of audted of PPI,
enterprise of CV. Alfaraya, fisherman group, ice crusher group, and fisherman shop. The PL
category is PPI staff or employee, park employee and workshop. The PI category is fish trader,
meat mill, consumen and ice supplier. The P category is “argo rent” or transporter, gallon seller,
pudding ice seller or “cendol ice” and vegetables seller. The I category is fisherman, fish seller
tricycle. Other categories are “tukang ojek” and water suppliers.
Keywords: PIL Analysis, Identification, Mapping, Stakeholder
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PENDAHULUAN
Keberadaan pelabuhan perikanan sangat
diperlukan guna menunjang aktivitas
perikanan dalam kegiatan pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya ikan mulai
dari kegiatan praproduksi, produksi,
pengolahan, pemasaran ikan dan
pengawasan
sumber
daya
ikan.
Pelabuhan perikanan memiliki fungsi
yang sangat strategis yang mencakup
fungsi
pemerintahan
dan
fungsi
pengusahaan yang mempunyai dampak
(multiplier effect) berupa pengembangan
perekonomian wilayah, penyerapan
tenaga kerja, serta pertahanan dan
keamanan wilayah.
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari
merupakan salah satu PPI terbesar dan
ramai di Kota Kendari. Tempat bertemunya beberapa pelaku usaha yang
saling membutuhkan satu sama lainnya.
Berbagai jenis kegiatan terjadi disana,
mulai dari nelayan yang tiba dari melaut
dengan hasil lautnya, pedagang, hingga
pembeli yang memiliki peranan penting
dan memberikan pengaruh dalam perdagangan ikan khususnya di Kota
Kendari.
Stakeholder (pemangku kepentingan)
merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik
secara keseluruhan maupun secara
parsial yang memiliki hubungan serta
kepentingan
terhadap
perusahaan.
Individu, kelompok, maupun komunitas
dan masyarakat dapat dikatakan sebagai
stakeholder jika memiliki karakteristik
yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi,
dan kepentingan terhadap perusahaan.
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Pemangku kepentingan mempunyai
pengaruh yang besar dalam keberhasilan
perusahaan (Chandra, 2011).
Berdasarkan latar belakang di atas maka
dilakukan penelitian mengenai identifikasi dan pemetaan stakeholder di
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan di UPTD
PPI-TPI SodohoaKota Kendari Sulawesi
Tenggara, pada bulan Juni hingga bulan
Agustus 2016. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh stakeholder yang ada
diUPTD PPI-TPI SodohoaKota Kendari.
Dengan jumlah populasi sebanyak 22
stakeholder yang melakukan kegiatan di
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari.
Penentuan sampel untuk stakeholder
yang melakukan kegiatan di UPTD PPITPI SodohoaKota Kendari yaitu dengan
teknik
sampel
aksidental
yakni
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, artinya semua stakeholder yang
melakukan kegiatan di UPTD PPI-TPI
Sodohoa masing-masing 1 (satu) sampel
dalam semua jenis stakeholder.
Metode analisis yang digunakana adalah
analisis
stakeholder
(Pemangku
Kepentingan)
1. Analisis Stakeholder PIL (Power,
Interest dan Legitimate)
Metode analisis data yang digunakan
adalah metode analisis deskriptif yaitu
suatu metode dalam meneliti status suatu
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obyek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa
pada masa sekarang (Nasir, 1988).
Metode deskriptif yang digunakan disini
adalah metode deskriptif kualitatif.
Tujuan metode ini adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antar fenomena yang diteliti. Analisis
yang dipakai adalah analisis stakeholder
PIL (Power,Interest dan legitimate)
dilihat
dari
kriteria
kekhasan
stakeholder. Menurut Grimble and
Wellard (1997), kategori stakeholder
dibagi menjadi delapan (8) antara lain:
- Kategori PIL (dominan); power sangat
kuat, interest terpengaruh, legitimasi
tinggi.
- Kategori PI (bertenaga); power sangat
kuat, interest terpengaruh, klaim tidak
diakui atau legitimasi lemah.
- Kategori PL (berpengaruh); power
sangat kuat, klaim diakui atau
legitimasi kuat, interst tidak terpengaruh.
- Kategori
IL
(rentan);
interest
terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan.
- Kategori P (dorman/tidak mendukung);
power sangat kuat, interest tidak
terpengaruh, dan klaim tidak diakui.
- Kategori L (berperhartian); klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak
kuat.
- Kategori I ( marginal); terpengaruh,
tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat.
- Peringkat lain-lain; pemangku kepentingan
yang
tidak
mempunyai
ketiganya.
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2. Model Diagram Venn
Diagram Venn atau diagram set adalah
diagram yang menunjukkan semua
kemungkinan hubungan logika dan
hipotesis diantara sekelompok (set
himpunan /grup) benda atau objek.
Sebagai
bagian
ilmu matematika,
diagram Venn ini pertama kali
diperkenalkan pada Tahun 1880
olehJohn Venn untuk menunjukkan
hubungan sederhana dalam topik-topik
di bidang logika, probabilitas, statistik
linguistikdan ilmu komputer.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Stakeholder
Berdasarkan hasil wawancara dengan
stakeholder di UPTD PPI-TPI Sodohoa,
maka didapatkan identifikasi stakeholder
baik yang internal maupun eksternal
yang melakukan kegiatan jual beli dan
non jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 1
dan nilai persentase dari identifikasi
kategori stakeholder internal dan
eksternal yang melakukan kegiatan jual
beli dan non jual beli di UPTD PPI-TPI
Sodohoa Kota Kendari dapat dilihat pada
Gambar 1.
Berdasarkan hasil identifikasi melalui
wawancara dengan stakeholder di UPTD
PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari, maka
didapatkan identifikasi stakeholder baik
yang internal maupun eksternal yang
melakukan kegiatan jual beli dan non
jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota Kendari seperti telihat pada Tabel
1. Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa
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stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli dan non jual beli di UPTD
U
PPITPI Sodohoa Kota Kendari sebanyak 22
stakeholder.. Kategori internal dan
eksternal stakeholder ditentukan berber
dasarkan letak atau lokasi penjualan,
dimana internal stakeholder berada
didalam areal UPTD PPI--TPI Sodohoa,
sedangkan eksternal stakeholder
stakeholde yang
berada diluar areal UPTD PPI-TPI
PPI
Sodohoa.
Tabel 1. Identifikasi Stakeholder UPTD
PPI-TPI
TPI Sodohoa Kota Kendari
Inter Ekster
No
Stakeholder
nal
nal
1. Kepala PPI
√
2. Staf/Karyawan PPI
√
3. Kepala Pos Pengawas PPI √
4. Perusahaan (CV. Alfaraya) √
5. Kelompok Nelayan
√
6. Nelayan
√
7. Usaha Penghancur Es Batu √
8. Petugas Parkir
√
9. Kios Nelayan
√
10. Penjual Ikan
√
11. Penyewa Argo/Pengangkut √
12. Usaha Penggiling daging √
13. Bengkel
√
14. Penjual Galon
√
15. Penjual Es Puding/Es
√
16. Cendol
√
Padagang Ikan Keliling
Konsumen
Penjual Sayur
Becak
Ojek
Pemasok Air Bersih
Pemasok Es Batu
Sumber: Data Primer diolah,, 2016

17.
18.
19.
20.
21.
22.

√
√
√
√
√
√

melakukan kegiatan di UPTD PPI
PPI-TPI
Sodohoa terdapat 3 (Tiga) jenis yaitu
konsumen
langsung,
konsumen
perantara (pedagang ikan keliling) dan
konsumen pedagang antar kota, (2)
Penjual ikan memiliki beberapa jenis
kegiatan yaitu penjual ikan basah,
penjual ikan air tawar, penjual ikan
olahan (bakso ikan dan ikan kering) dan
penjual kerang-kerang
kerang laut ((seafood), (3)
Kios nelayan memiliki beberapa jenis
kegiatan yaitu warung mak
makan, penjual
kue dan penjual campuran. Sesuai
dengan pernyataan Poerwadarminto
(1976) identifikasi adalah penentuan
atau penetapan identitas seseorang atau
benda. Dengan adanya kegiatan jual beli
dan non jual beli stakeholder internal
dan eksternal diharapkan
pkan akan bisa
meningkatkan perekonomian sesuai yang
diinginkan para stakeholder atau pihakpihak yang terkait.
Identifikasi Kategori Stakeholder

41%

59%

internal
eksternal

Gambar 1. Identifikasi Kategori
Stakeholder

Beberapa stakeholder yang melakukan
kegiatan di PPI memiliki jenis yang
berbeda yaitu: (1) Konsumen yang

1. Struktur Piramida Stakeholder
Struktur piramida berdasarkan jumlah
stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli dan non jual beli pada UPTD
PPI-TPI
TPI Sodohoa Kota Kendari dapat
dilihat pada Gambar 2 internal
stakeholder non jual beli, Gambar 3
internal stakeholder jual beli dan
Gambar 4 eksternal stakeholder jual beli
yaitu sebagai berikut.
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a. Internal Stakeholder

1
21

Gambar 2. Struktur Piramida Internal
Stakeholder Non Jual Beli
Keterangan:
1=- Kepala PPI
21 =Staf/karyawan PPI
- Kepala Pos Pengawas PPI

1
7
8
15
20
40
58
1.287
Gambar 3. Struktur Piramida Internal
Stakeholder Jual Beli
Keterangan:
1= - Perusahaan (CV. Alfaraya)
- Penggiling daging
- Bengkel
7 = Parkir
8 = Mesin Penghancur Es Batu
15 = Kios Nelayan
20 = Penyewa Argo/ Pengangkut
40 = Kelompok Nelayan
58 = Penjual Ikan
1.287 = Nelayan
Berdasarkan hasil penelitian struktur
piramida internal stakeholder dengan
survey,, wawancara responden dan
sebagian data diperoleh dari kepala dan
staf atau karyawan UPTD PPI-TPI
PPI
Sodohoa. Struktur piramida internal
stakeholder terbagi atas 2 (dua) jenis
yaitu
struktur
piramida
internal
stakeholder non jual beli dapat dilihat
pada Gambar 2 dan struktur internal
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piramida stakeholder jual beli dapat
dilihat pada Gambar 3. Sedangkan
struktur piramida eksternal stakeholder
dalam melakukan
akukan kegiatan jual beli
dapat dilihat pada Gambar 4.
b.Eksternal Stakeholder

1
2
4
15
25
57
80
500
Gambar 4. Struktur Piramida Eksternal
Stakeholder Jual Beli
Keterangan:
1
= - Pemasok air bersih
- Pemasok es batu
2
= Penjual Galon
4
= Penjual Es puding/es cendol
15 = Becak
25 = Ojek
57 = Penjual Sayur
80 = Pedagang Ikan Keliling
500 = Konsumen
Kegiatan jual beli adalah suatu
persetujuan dengan pihak yang satu
untuk menyerahkan suatu barang atau
jasadengan
dengan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah disepakati
bersama. Sedangkan kegiatan non jual
beli adalah suatu kegiatan yang
dilakukan atas dasar kepercayaan
pemerintah
untuk
merencanakan,
mengelola, mengorganisasikan dan
mengawasi seluruh kegiatan yang ada di
UPTD PPI-TPI
TPI Sodohoa Kota Kendari.
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Internal stakeholder yang melakukan
kegiatan non jual beli pada UPTD PPITPI Sodohoa yaitu kepala PPI, kepala
pos pengawas PPI dan staf atau
karyawan PPI. Kemudian Internal
stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli pada UPTD PPI-TPI Sodohoa
yaitu perusahaan (CV. Alfaraya), kelompok nelayan, nelayan, usaha penghancur
es batu, petugas parkir, kios nelayan,
penjual ikan, penyewa argo atau
pengangkut, usaha penggiling daging,
dan bengkel. Sedangkan eksternal
stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli pada UPTD PPI-TPI Sodohoa
yaitu pemasok air bersih, pemasok es

batu, penjual galon, penjual es puding
atau es cendol, becak, ojek, penjual
sayur, pedagang ikan keliling dan
konsumen.
1. Pemetaan Stakeholder
Pemetaan stakeholder dilakukan dengan
meli-hat secara langsung letak-letak
stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli dan non jual beli di UPTD PPITPI Sodohoa Kota Kendari dan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang
berkepentingan. Data yang diperoleh
dari UPTD PPI-TPI Sodohoa yaitu site
plan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Site Plan UPTD PPI-TPI Sodohoa
Berdasarkan hasil penelitian pada
pemetaan stakeholder dilakukan dengan
melihat secara langsung letak-letak
stakeholder yang melakukan kegiatan di
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari
dan melakukan wawancara pada pihakpihak yang berkepetingan. Data yang
diperoleh dari UPTD PPI-TPI Sodohoa
yaitu site plan seperti terlihat pada
Gambar 5. Dimana site plan ini

merupakan rancangan untuk pemetaan
UPTD PPI-TPI Sodohoa agar lebih layak
untuk digunakan.

Jurnal Bisnis Perikanan FPIK UHO 4(1): April 2017

95

Hasil yang diperoleh dari survey secara
langsung didapatkan pemetaan pada
stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli dan non jual beli di UPTD PPITPI Sodohoa Kota Kendari dapat dilihat
pada Gambar 6.
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Gambar 6. Pemetaan stakeholderUPTD PPI-TPI Sodohoa
Keterangan:
A : Kantor PPI
. : Penjual Ikan Basah
B : Kelompok Nelayan
. : Penjual Ikan (Seafood)
C : Perusahaan (CV. Alfaraya)
. : Penjual Ikan Olahan
D : Pabrik Es
. : Penjual Sayur
E : Hanggar PPI
. : Penjual Kue
F : Mesjid
. : Gedung Genset
G : WC Umum
. : Usaha Penghancur Es Batu
H : Kios Nelayan
. : Areal Parkir
I : Gedung Cold Storage
J : Bengkel
K : Pos Petugas Parkir
L : Ged. Pos Pengawas PPI
M : Dermaga
Kondisi saat ini bahwa hasil yang
diperoleh dari survey secara langsung
didapatkan pemetaan atau gambaran
keadaan
pada
stakeholder
yang
melakukan kegiatan jual beli dan non
jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota Kendari dapat dilihat pada Gambar
6. Gambar 6, menyatakan bahwa masih
banyak fasilitas yang digunakan tidak
sesuai pada fungsi atau tempat yang
sudah ditentukan. Sesuai pernyataan
Soekidjo (1994) pemetaan adalah
pengelompokkan
suatu
kumpulan
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wilayah yang berkaitan dengan beberapa
letak geografis wilayah yang meliputi
dataran tinggi, pegunungan, sumber daya
dan potensi penduduk yang berpengaruh
terhadap sosial kultural yang memiliki
ciri khas khusus dalam penggunaan skala
yang tepat.
Sesuai dengan keadaan saat ini pada
fasilitas fungsional dari UPTD PPI-TPI
Sodohoa ini kurang memadai seperti
lantai lelang yang rusak sehingga banyak
nelayan dan pelaku tataniaga yang
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melakukan aktivitas di luar gedung atau
bangsal lelang, begitupula dengan
dermaga yang ukuran dan volumenya
saat ini dalam proses perencanaan
penambahan oleh Pemerintah Kota
Kendari, sehingga diharapkan dapat
menunjang aktivitas kegiatan tambat
labuh kapal nelayan. Dengan keadaan
UPTD PPI-TPI Sodohoa saat ini
sehingga pemetaan stakeholder tidak
sesuai dengan yang diharapkan.

2. Analisis Stakeholder PIL (Power
Interest Legitimacy)
Analisis stakeholder dari segi kriteria
kekhasan PIL yang dipahami sebagai
tingkat keterpengaruhan stakeholder
dalam melakukan kegiatan jual beli dan
non jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
maka didapatkan kategori stakeholder
seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Stakeholder dengan Kriteria Kekhasan PIL dalam melakukan
...kegiatan jual beli dan non jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari
Power
Interest
Legitimacy Kate
Jumlah
No
Uraian
Kuat
Lemah
Kuat
Lemah
Kuat
Lemah
gori
Internal Stakeholder
1 Kepala PPI
√
√
√
PIL
1
2 Staf/Karyawan PPI
√
√
√
PL
21
3 Kepala Pos Pengawas
√
√
√
PIL
1
PPI
4 Perusahaan (CV.
√
√
√
PIL
1
Alfaraya)
5 Kelompok Nelayan
√
√
√
PIL
40
6 Nelayan
√
√
√
I
1.287
7 Usaha Penghancur Es
√
√
√
PIL
8
Batu
8 Petugas Parkir
√
√
√
PL
7
9 Kios Nelayan
√
√
√
PIL
15
10 Penjual Ikan
√
√
√
PI
58
11 Penyewa Argo/
√
√
√
P
20
Pengangkut
12 Usaha Penggiling Daging √
√
√
PL
1
13 Bengkel
√
√
√
PL
1
Eksternal Stakeholder
1 Penjual Galon
√
√
√
P
2
2 Penjual Es puding/es
√
√
√
P
4
cendol
3 Pedagang Ikan Keliling
√
√
√
I
80
4 Konsumen
√
√
√
PI
500
5 Penjual Sayur
√
√
√
P
57
6 Becak
√
√
√
I
15
7 Ojek
√
√
√
25
8 Pemasok Air Bersih
√
√
√
1
9 Pemasok Es Batu
√
√
√
PI
1
Sumber: Data primer diolah, 2016
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Analisis stakeholder dari segi kriteria
kekhasan
PIL
(Power
Interest
Legitimacy) yang dipahami sebagai
tingkat keterpengaruhan stakeholder
dalam melakukan kegiatan jual beli dan
non jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
maka didapatkan kategori stakeholder
seperti terlihat pada Tabel 2. Tabel 2,
menunjukkan
bahwa
kategori
stakeholder dalam melakukan kegiatan
di UPTD PPI-TPI Sodohoa hanya ada 6
(enam) kategori yaitu kategori PIL
(Power Interest Legitimacy), PL (Power
Legitimacy), PI (Power Interest), P
(Power), I (Interest), dan ketegori lainlain.
Sesuai
dengan
pernyataan
Kusumedi (2010) menyatakan bahwa
tingkat kekhasan utama para pihak
(stakeholder) dipahami sebagai tingkat
keterpengaruhan stakeholder oleh situasi
atau rencana tertentu. Dalam membuat
analisis dengan teknik PIL, diinginkan
semua pihak berpartisipasi, tetapi tidak
serta
merta
melibatkan
semua
stakeholder atau pemangku kepentingan.

legitimacy. Dimana kategori ini memiliki
anggota kepala PPI, kepala pos
pengawas PPI, perusahaan (CV.
Alfaraya), kelompok nelayan, usaha
penghancur es batu dan kios nelayan

S

I
1
0

1
1
2
8

1
5
3
7

6

L

Gambar 7. Hubungan Diagram Venn
Internal Stakeholder
Keterangan:
P = Power
L = Legitimate
I = Interest
S = Sampel

S

Berdasarkan hasil analisis Diagram
Venn untuk mengetahui hubungan pada
hasil analisis stakeholder PIL pada
stakeholder yang melakukan kegiatan
jual beli dan non jual beli di UPTD PPITPI Sodohoa Kota Kendari dapat dilihat
pada Gambar 7 dan Gambar 8.
Kategori
PIL
(Power
Interest
Legitimacy) merupakan kategori yang
sangat perlu dilibatkan dalam semua
kegiatan yang ada di UPTD PPI-TPI
Sodohoa Kota Kendari dan juga
merupakan stakeholder yang paling
mendekati nilai maksimum dari masingmasing total bobot power, interest dan
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Gambar 8. Hubungan Diagram Venn
Eksternal Stakeholder
Keterangan:
P = Power
I
= Interest
L = Legitimasi
S = Sampel
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Kategori PL (Power Legitimacy)
merupakan kategori stakeholder yang
paling mendekati nilai maksimum dari
masing-masing total bobot power dan
legitimacy, dimana stakeholder ini
memiliki anggota yaitu staf atau
karyawan PPI, petugas parkir dan
bengkel. Kategori PI (Power Interest)
merupakan kategori stakeholder yang
paling mendekati nilai meksimum dari
masing-masing total bobot power dan
interest, dimana stakeholder ini memiliki
anggota yaitu penjual ikan, usaha
penggilingan daging, konsumen dan
pemasok es batu. Kategori P (Power)
merupakan kategoti stakeholder yang
paling mendekati nilai dari total bobot
power, dimana stakeholder ini memiliki
anggota yaitu penyewa argo atau
pengangkut, penjual galon, penjual es
puding atau es cendol, dan penjual sayur.
Kategori I (Interest) merupakan kategoti
stakeholder yang paling mendekati nilai
maksimum total bobot Interest, dimana
stakeholder ini memiliki anggota yaitu
nelayan, pedagang ikan keliling dan
becak.
Serta
ketegori
lain-lain
merupakan kategori stakeholder yang
tidak
termasuk
dalam
kategori
berdasarkan instrumen yang dinilai,
dimana kategori ini memiliki anggota
adalah tukang ojek dan pemasok air
bersih
Apabila kategori stakeholder PIL
dilibatkan secara terus menerus dalam
melakukan kegiatan jual beli dan non
jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota Kendari maka diharapkan akan
menghasilkan dampak yang lebih baik,
diantaranya: (1) Peningkatan efektifitas
dan efisiensi dalam penggunaan sarana
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dan prasarana, (2) Meningkatkan
perekonomian masyarakat khususnya
semua pelaku stakeholder, dan (3)
Memaksimalkan penggunaan fasilitas
yang ada di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota
Kendari.
Namun,
tanpa
meninggalkan
peran
serta
atau
partisipasi nelayan dan pedagang yang
mempunyai potensi yang cukup besar
dan perlu dilibatkan dalam melakukan
kegiatan jual beli dan non jual beli di
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari
walaupun
tingkat
kekuatan
dan
legitimasi yang lemah atau kecil.
SIMPULAN
Simpulan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Identifikasi stakeholder yang melakukan kegiatan jual beli dan non
jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa
Kota Kendari memiliki 22 (dua puluh
dua) jenis stakeholder, dengan
perbandingan nilai internal 51% dan
eksternal 49%.
2. Struktur piramida internal stakeholder
memiliki 2 (dua) jenis kegiatan yaitu
kegitan jual beli dan non jual beli di
UPTD PPI-TPI. Dan Struktur
piramida eksternal stakeholder hanya
memiliki 1 (satu) jenis kegiatan yaitu
kegitan jual beli di UPTD PPI-TPI.
3. Pemetaan atau gambaran keadaan
pada stakeholder yang melakukan
kegiatan jual beli dan non jual beli di
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota
Kendari bahwa masih banyak fasilitas
yang digunakan tidak sesuai pada
fungsi atau tempat yang sudah
ditentukan.
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4. Analisis stakeholder PIL (Power
Interest Legitimacy) bahwa kategori
stakeholder dalam melakukan kegiatan jual beli dan non jual beli di
UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota
Kendari yaitu Internal stakeholder
terdapat kepala PPI, kepala pos
pengawas,
perusahaan
(CV.
Alfaraya), kelompok nelayan, dan
kios nelayan.
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