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 APINDO  31 Januari 

 APINDO menghimpun semua pengusaha Indonesia, baik 

perusahaan swasta da n usah koperasi, maupun badan usaha 

milik negara dan badan usaha milik daerah. 

 APINDO berperan sebagai wadah/ forum komunikasi tukar 

menukar informasi dan pengalaman, forum dialog dan bertukar 

pikiran mengatasi masalah hubungan industrial serta forum untuk 

menghimpun saran dan masukan dari para pengusaha kepada 

pemerintah untuk ditetapkan sebagai kebijakan nasional/ regional 

Perkembangan asosiasi indonesia 



 
1. Mempersatukan dan membina seluruh pengusaha untuk 

dapat melaksanakan dan menciptakan hubungan 

industrial yang aman dan harmonis di Indonesia 

2. Menciptakan dan memelihara keseimbangan peningkatan 

disiplin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

3. Menciptakan kesatuan pendapat dan pandangan para 

pengusaha baik dalam penyampaian saran kepada 

pemerintah maupun dalam melaksanakan prinsip 

huungan industrial dan ketentuan ketenagakerjaan yang 

berlaku. 
 

Tujuan APINDO 



 

1. Mendorong penyusunan PP atau PKB. 

2. Meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai prinsip 

hubungan industrial. 

3. Meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai 

hukum ketenagakerjaan.  

4. Meningkatkan kemampuan manajemen dalam 

pembinaan sumberdaya manusia. 

 

Peranan dan Fungsi APINDO 



 
5. Meningkatkan kesadaran pengusaha untuk memperbaiki 

kesejahteraan pekerja. 

6. Mendorong pengusaha menyelenggarakan program diklat, 

perbaika gizi dan kesehatan, K3, GKM 

7. Mendorong pengusaha peduli masyarakat dan lingkungan. 

8. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada 

pengusaha. 

9. Menghimpun saran- saran pengusaha 

10. Mewakili pengusaha di berbagai kelembagaan 

 



 

 Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha 

indonesia baik di bidang usaha milik negara dan usaha 

koperasi, maupun di bidang usaha swasta dalam rangka 

mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang 

sehat dan tertib derdasarkan pasal 33 UUD 1945; 

 Menciptakan iklim dunia yang kondusif untuk setiap 

anggota memulai dan mengembangkan usahanya  

 

Tujuan Pembentukan KADIN 



 

 Menyediakan berbagai macam fasilitas, kemudahan dan 

dukungan bagi setiap pengusaha antar lain 

menyediakan investasi, sumber  dana, peluang 

informasi mengenai kesempatan pasar, dan lain-lain. 

 Menghimpun saran dan masukan dari seluruh atau 

sebanyak mungkin pengusaha untuk disalurkan 

menjadi kebijakan pemerintah. 

 



 

Forum bagi ketiga unsur dalam HI untuk saling 

tukar menukar informasi, berdialog, 

berkomunikasi, berkonsultasi, berunding, dan 

mengambil kesepakatan bersama secara 

konsensus di bidang ketenagakerjaan termasuk 

hubungan industrial serta mengenai kebijakan 

ekonomi sosial pada umumnya. 

LK TRIPARTIT 



 

1. Menciptakan pemahaman bersama mengenai 

masalah ketenagakerjaan. 

2. Menciptakan kerjasama unsur tripartit 

memecahkan masalah ketenagakerjaan. 

3. Merumuskan saran kebijakan ekonomi dan 

sosial. 

4. Membangun konsensusu untuk kebijakan dan 

melaksanakannya. 

 

Tujuan LK TRIPARTIT 



 

5. Membangun iklim kerjasama dan mengurangi 

konflik. 

6. Menciptakan hubungan industrial yang aman 

dan harmonis 

7. Mendorong peningkatan produktivitas dan 

pertumbuhan perusahaan 

 

Tujuan LK TRIPARTIT 



 
Tukar menukar informasi, konsultasi, negosiasi 

dan dalam pengambilan keputusan bersama. 

 

 

 

Peranan LK TRIPARTIT 



 

Tukar menukar informasi akan meningkatkan saling 

pengertian antara mitra kerja dan menghindari atau 

menyelesaikan perselisihan. 

Oleh karena itu tukar menukar informasi antar 

pengusaha dan dengan mitra kerja dapat dipandang 

sebagai titik awal esensial dan persyaratan dasar 

untuk melaksanakan berbagai bentuk kerjasama 

lainnya. 

 

Peranan LK TRIPARTIT 


