KAMIS, 13 APRIL 2017

Penguatan Asosiasi
Dongkrak Kinerja
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Dedy Mulyadi
SEMARANG - Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)
Kota Semarang berupaya
melakukan penguatan jejaring
dan soliditas organisasi untuk
mendongkrak kinerjanya. Upaya
itu, antara lain dilakukan dengan
memperluas kerja sama, baik
organisasi sejenis maupun instansi
yang mempunyai nilai strategis.
‘’Apindo tidak bisa berdiri
sendiri, karena itu kerja sama,
kemitraan dan sinergi dengan
komponen lain harus dilakukan,’’
ujar Dedy Mulyadi Ali, Ketua
Apindo Kota Semarang, kemarin.
Langkah yang telah ditempuh
Apindo Kota Semarang untuk
penguatan dimaksud, antara lain
memberikan pembekalan tentang
berbagai persoalan yang sering
dihadapi dunia usaha.
Bidang hukum misalnya, penting mendapatkan perhatian dari
masyarakat usaha. Untuk itu, dialog yang menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Semarang juga dilakukan.
‘’Pengusaha perlu melek terhadap hukum. Dengan memiliki
pemahaman dan pengetahuan tentang hukum pelaku usaha akan
lebih aman,’’ujar Dedy.
Aman yang dimaksudkan,
tambah dia, menghadapi kompetisi yang ada tidak lantas menerabas rambu-rambu yang ada.
‘’Aturan dan ketentuan tetap
harus dipedomani. Jika itu sudah

dilaksanakan, saya yakin usaha
yang dijalani pasti akan membuahkan sukses,’’tambahnya.
Orang nomor satu di jajaran
Apindo Kota Semarang ini mengibaratkan berbinis atau berusaha
itu seperti berkompetisi. Namun
demikian jika dilakukan secara
fair dan objektif capaian yang
diraih akan memberikan kenyamanan. Sebaliknya jika dilakukan
secara sembrono, apalagi menghalalkan segala cara yang terjadi
kemudian adalah mendatangkan
kerisauan.
Fasilitas Pendukung
Dalam upaya meningkatkan
atau memacu kinerja asosiasi
yang dipimpinya, Dedy juga mendorong anggota Apindo memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan.
Soal kesehatan misalnya, fasilitas
tersebut perlu menjadi prioritas.
Apalagi sekarang pemerintah
telah membuat kebijakan yang
cukup mudah untuk diikuti, yakni
BPJS.
Terkait masalah kesehatan
Apindo Kota Semarang telah
memiliki jalinan kerja sama yang
intens dengan BPPS. ‘’Saya minta
dan mendorong seluruh pengusaha
yang tergabung di Apindo dapat
mengikuti BPJS. Kesehatan itu
penting dan pokok, jadi saya imbau
semua ikut BPJS,’’tegasnya.
Apindo Kota Semarang belum lama ini juga menggelar dialog tentang manfaat BPJS bagi
dunia usaha. Dialog itu dilakukan
agar pemahaman tentang manfaat
BPJS dapat diperoleh secara utuh.
‘’Saya yakin kalau kemanfaatannya ada, dan nyata, mereka pasti
ikut. Karena itu dialog menjadi
penting. Selain meretas kebuntuan, juga mengurai kalau terjadi
sumbatan-sumbatan di lapangan,’’urainya.
Program lain yang juga menjadi concern Apindo adalah
kepedulian lingkungan. Gerakan
peduli lingkungan semacam itu
secara institusional terus didorong
tokoh yang juga penggiat olah
raga tinju ini. (G2-35)

