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Tujuan Perseroan
Misi Unilever adalah menambah vitalitas dalam kehidupan . Kami memenuhi kebutuhan nutrisi,
kebersihan dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membantu para konsumen
merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup.

Akar kami yang kokoh dalam budaya dan pasar lokal di dunia member i kami hubungan yang erat
dengan konsumen dan merupakan landasan pertumbuhan kami di masa depan. Kami akan
menyertakan kekayaan pengetahuan dan kemahiran internasional kami dalam melayani konsumen
lokal, sehingga menjadikan kami Perseroan multi-nasional yang benar-benar multi-lokal. Keberhasilan
jangka panjang kami menuntut komitmen menyeluruh terhadap standar kinerja dan produktivitas yan g
sangat tinggi, terhadap kerjasama yang efektifdan kesediaan untuk menyerap gagasan baru serta
keinginan untuk belajar secara terus-menerus.

Kami yakin bahwa keberhasilan memerlukan perilaku korporasi yang berstandar tinggi terhadap setiap
pihak yang bekerja dengan kami, komunitas yang kami sentuh, dan lingkungan di mana kami
memberikan dampak. Inilah jalan yang kami temp uh untuk mencapai pertumbuhan yang langgeng dan
menguntungkan, untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berharga bagi para pemegang saham,
karyawan dan mitra usaha kami.

Laporan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris
Dari kanan ke kiri:
Bapak Louis Willem Gunning ( Presiden Komisaris )
Bapak Bambang Subianto ( Komisaris Independen )
Bapak Kuntoro Mangkusubroto ( Komisaris Independen )
Bapak Cyrillus Harinowo ( Komisaris Independen )
Bapak Theodore Permadi Rachmat ( Komisaris Independen )

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara formal di setiap kuartal untuk meninjau kembali kinerja
perusahaan, bersama Direksi dan manajemen membahas pengaruh peristiwa ekonomi dan pasar yang terjadi di
sepanjang tahun. Dewan Komisaris menghargai langkah -langkah yang diambil dalam mempertahankan laju
pertumbuhan pada saat daya beli konsumen menurun, yang berakibat pada hasil yang tidak pasti. Perusahaan
menyesuaikan harga jual secara selektif, disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar yang tidak dapat dihindari
dan dampak devaluasi rupiah yang mempengaruhi biaya dari barang-barang impor. T indakan ini cukup dapat
mempertahankan keuntungan dan menaikkan pangsa pasar.

Dewan Komisaris telah menerima laporan secara berkala dari Ketua Komite Audit, Bapak Cyrillus Harinowo,
perihal langkah pemenuhan Sarbanes-Oxley, peninjauan ulang penilaian risiko usaha, dan penemuan audit internal.
Dewan berkeyakinan dalam melaporkan bahwa semua bahasan yang diangkat telah dilakuk an dengan baik dan
proses pelaporan dan pengawasan, perbaikan kelemahan serta pembetulannya telah terlaksana dan terkontrol
dengan baik. Dewan Komisaris berterima kasih kepada Komite Audit, Bapak Cyrillus Harinowo, Bapak T jan Ho n g
T jhiang dan Bapak Benny Redjo Setyono atas kontribusi yang telah diberikan dan ketekunan mereka dalam
menerapkan kerangka operasional Komite Audit.

Dewan Komisaris juga telah mempelajari laporan Direksi, bersama dengan laporan keuangan di akhir tahun 31
Desember 2005, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Haryanto Sahari dan Rekan (PricewaterhouseCoopers), dan
menyetujui usulan Direksi mengenai distribusi laba.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Pimpinan Direksi Bapak Maurits Lalisang dan
anggota Direksi lainnya atas tahun yang berprestasi meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Kami tetap yakin, walaupun akan menghadapi perkiraan yang tidak pasti di tahun 2006, bahwa Direksi dan
Manajemen memiliki tekad dan kreativitas yang dibutuhkan untuk tetap maju dalam kondisi apapun dan menang
bersama pelanggan di pasar.

Laporan Direksi

Indonesia dengan stabilitas ekonomi makro yang dibangun kembali
pada tahun-tahun belakangan ini, menghadapi tekanan berat dari
membumbungnya harga minyak global, yang kemudian memaksa

Pembayaran dividen tetap tinggi dan dipertahankan sama dengan tahun
sebelumnya sebesar Rp 1,5 triliun, sebagai komitmen kami atas
kebijakan pembayaran dividen yang tinggi.

pemerintah mengambil langkah yang kurang populer dengan
menaikkan harga bahan bakar dua kali dalam setahun. Tingkat inflasi

Dengan senang hati saya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2005,

dan suku bunga, setelah dapat ditekan hanya mencapai satu angka
untuk beberapa waktu yang lalu, naik dengan cepat hingga 18,38% dan

perusahaan telah menerima 54 penghargaan termasuk penghargaan
Most Admired Knowledge Enterprise Award,atas keberhasilan

12,75% menjelang akhir tahun. Dengan konsumsi rumah tangga yang
terdiri dari 65% PDB, kenaikan suku bunga telah memangkas daya beli

membudayakan kebiasaan belajar dalam perusahaan dan penyampaian
nilai berdasarkan pengetahuan mengenai pelanggan.

masyarakat, mengakibatkan lambannya pertumbuhan ekonomi, dari
6,2% pada kuartal pertama kemudian mengalami penyusutan hingga
2,18% pada kuartal ke empat.

Tema Laporan tahunan 2005 adalah "Menang bersama Pelanggan".

Pada akhir bulan April Rupiah juga menurun drastis selama tiga tahun

Kami memahami bahwa bentuk pasar selalu berubah dan para
konsumen dapat memilih dari tempat belanja yang semakin banyak,

terakhir ini, mencapai Rp 9.750 terhadap Dolar Amerika, terhempasnya
nilai Rupiah juga dikarenakan naiknya harga minyak dan terjadinya

mulai dari pasar swalayan moderen, toko spesialis kosmetika, farmasi,
warung dan pasar. Kami berada di sisi pelanggan memberikan ragam

badai Katrina hingga nilainya merosot ke Rp 10.800 pada bulan
September, sebelum pemerintah bertindak dengan mengeluarkan empat

produk dengan harga yang terjangkau,kapan dan di mana pun. Hal
tersebut membutuhkan metode perencanaan yang baik, kolaborasi yang

paket kebijaksanaan dan reshuffle kabinet pada awal Desember.

lebih dekat,dan dengan biaya lebih efektif untuk pendistribusian produk
kami. Ini merupakan tantangan yang harus secara aktif kami tanggapi
sebagaimana pesaing kami juga melakukannya. Fokus kami adalah

Menghadapi kondisi seperti ini, mengharuskan kami berhati-hati dalam
memonitor permintaan penjualan di semua kategori serta bersikap

pada prinsip dasar penjualan dan mempromosikan produk kami yang
beragam dengan cara sederhana, aman dan dengan biaya seefektif

selektifpada kenaikan harga produk.

mungkin yang memberi manfaat bagi semua pihak.

Dengan senang hati saya

menyampaikan meskipun dalam kondisi yang sulit, penjualan naik
11,2% hampir semuanya dari volume penjualan, walaupun marjin kotor
berada di bawah tekanan yang besar. Dengan adanya risiko penyusutan

Dalam pelaksanaannya, kami berusaha memastikan agar masyarakat

pasar,
pertumbuhan
pangsa
terpenting,dengan senang hati

dan lingkungan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan yang kami
lakukan, Anda dapat melihat beberapa contoh kegiatan kami pada

pasar merupakan
hal
yang
saya sampaikan, bahwa terjadi

peningkatan pangsa pasar kami secara signifikan selama tahun 2005.
Investasi pada pemasaran perdagangan ditingkatkan untuk mendukung

halaman-halaman selanjutnya.

distributor dan pelanggan kami, serta biaya iklan dan promosi

Kami memulai tahun 2006 dengan tetap semangat dalam

meningkat lebih besar untuk mendorong inovasi yang kami
persembahkan untuk pasar, meskipun dengan prospek melemahnya

mengambil peluang untuk tumbuh di pasar dan untuk Indonesia
pada umumnya. Meskipun akan ada ketidakpastian jangka

konsumsi. Laba usaha sama dengan tahun sebelumnya namun hasilnya
memuaskan dengan rata-rata 20,3% terhadap penjualan. Penguatan nilai

pendek, kami tetap memfokuskan pada peluang pasar jangka
panjang. Kami membangun pemikiran dan kemampuan untuk

Rupiah terhadap Dolar Amerika pada penutupan tahun mengakibatkan
berkurangnya keuntungan selisih kurs dan dengan jumlah pendapatan

dapat menghadapi tantangan dari tahun 2010 dan selanjutnya.

bunga yang lebih kecil, laba bersih mencapai Rp 1,4 triliun sedikit lebih
rendah dari tahun sebelumnya.

Kami

Arus kas tetap tinggi meskipun terdapat tekanan marjin dan
penambahan investasi untuk pengembangan produk kami, arus kas
yang dihasilkan berada pada tingkat tertinggi sepanjang waktu. Hal ini
memungkinkan kami untuk lebih berkonsentrasi pada peningkatan
keberadaan di pasar dan menginvestasikan pada pelanggan kami untuk
meningkatkan citra pada titik pembelian. Rendahnya modal kerja berkat
inisiatif rantai pasok; dan biaya umum terkendali dengan baik dalam
usaha kami untuk mendorong pertumbuhan; dan kami tutup tahun 2005
dengan posisi di pasar dan modal yang makin kuat. Kami telah
berinvestasi sebesar Rp 220 miliar pada operasi pabrik dan infrastruktur
untuk memberikan peluang pertumbuhan pada kategori utama kami,
perawatan kulit, perawatan gigi, perawatan rambut, sabun kecantikan
dan produk cairan. Investasi pada es krim dan makanan termasuk teh,
kecap dan cemilan adalah Rp 53 miliar dari jumlah keseluruhan
tersebut diatas.

senantiasa

berterima

kasih

kepada para pemasok,

distributor, pelanggan, rekan bisnis dan para relasi atas kontribusi
dan dukungan penuh dari mereka selama tahun 2005. Kami
berharap di tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya kerjasama ini
akan tetap terjalin dengan baik.

Home Care & Hygiene

Sunlight adalah satu dari produk dengan penjualan terbaik
dipelanggan utama kami dan di tahun 2005 kami melakukan
rangkaian kegiatan dengan pelanggan kami untuk lebih
meningkatkan lagi penjualan. Sebagai contoh, kami men spo nsor i
acara Cleaning Fair di Carrefour. Juga diadakan serangkaian
kegiatan di pasar swalayan Giant bersama selebriti Krisna M uk ti.
Kedua kegiatan ini memberi tambahan pertumbuhan baik bagi
produk maupun pelanggan.

Dari divisi Home Care & Hygiene, produk kami memiliki
portofolio yang diakui sebagai produk unggulan di pasaran, dalam
kategori pembersih dan perawatan pakaian, perawatan gigi ser t a
perawatan alat-alat rumah tangga, yaitu Rinso, Molto, P epsoden t
dan Sunlight.
Selama tahun 2005 kami menghadapi tekanan biaya yang signifikan
pada saat harga komoditas naik tajam, namun kami mengambil
tindakan yang menentukan dan memungkinkan kami untuk meraih
pertumbuhan yang menguntungkan dan peningkatan pangsa pasar.
Hal ini tak mungkin tercapai tanpa menjaga hubungan y a ng k uat
dan baik dengan para pelanggan kami, baik di pasar tradisional
maupun moderen.
Bisnis kami khususnya pada kategori pembersih pakaian telah
mencapai sukses besar pada tahun ini, dengan keberhasilan
mencapai angka dua digit pertumbuhan meskipun kompetisi di
pasar semakin tinggi. Rinso, sebagai produk pemimpin di p asar ,
mempunyai standar yang tinggi dan tak hanya dalam ino vasi tap i
juga dalam memikat hati pelanggan kami. Dalam pasar m oder en,
kegiatan yang diadakan untuk merayakan ulang tahun Rin so dan
Carrefour bersama-sama merupakan contoh kegiatan yang san gat
baik. Selama kegiatan berlangsung, kami mendobrak rekor dengan
memajang produk Rinso di semua toko Carrefour, kegiatan tersebut
juga kami lakukan di pasar tradisional. Kemudian kami mendukung
kegiatan ini dengan sejumlah kegiatan promosi bagi konsumen
yang digerakkan oleh produk dan pelanggan kami. Rinso yang
dipajang di Carrefour memecahkan rekor, kemudian disumbangkan
pada Yayasan Ibu Kembar menghasilkan citra yang positif bagi
Rinso dan pelanggan.
Peluncuran kembali produk Surf juga didukung melalui program
kegiatan yang mendemonstrasikan mencuci pakaian dengan Sur f ,
langsung di hadapan konsumen. Mereka dapat membuktikan bahwa
hasil pakaian jadi lebih putih dan cemerlang.
Dari kategori perawatan, Molto menikmati tahun penuh kesuksesan
terutama di pasar tradisional, bersama dengan rekan distributor
kami yang membantu memperkuat penjualan Molto sebagai
produk unggulan di pasar. Kami berhasil mengadakan kegiatan di
40 pasar moderen untuk mendukung suksesnya peluncuran
kembali Molto Softener dengan mengambil tema negri awan p eri
Molto .”

Dalam kategori perawatan gigi, bisnis kami berpusat pada
Pepsodent,namun Close Up juga mempunyai peran penting. M isi
Pepsodent adalah untuk meningkatkan kesehatan gigi masy ar akat
Indonesia. Di tahun 2005 kami melanjutkan kesuksesan p ro gr am
sekolah Pepsodent yang dilaksanakan atas kerja sama dengan
institusi pemerintah. Sejak dimulainya kegiatan ini pada tahun
1994, anak-anak dari 7000 sekolah telah dididik mengenai
pentingnya kesehatan gigi. Sepanjang tahun ini, kami juga
mengadakan berbagai kegiatan seperti periksa gigi grat is sebagai
program untuk mendorong masyarakat agar secara rutin
memeriksakan gigi mereka ke dokter gigi.

Personal Care

Produk perawatan pribadi kami m erupakan pro duk pilihan
utamadipasardengankat egoriya ngterdirida ri pe ra wa tan
rambut,perawatan kulit, pembersihtubuhdan deodoran. Ena m
merek internasional, Ponds, Dove, Clear, Sunsilk, Lifebuoy dan
Rexonamerupakanintidaribisniskamidalam kategori-kategori
te rsebut.
Selamatahun 2005,kamimenikma tikeberhasila nyang luar
biasa, baikdalam duadigitangkapertumbuhanmaupun da lam
pangsapasaryangkuatpadaseluruhkategoridalam pas ar y ang
semakin kompetitif.
Peristiwautamayangpatutdicatatpadatahun2005 adalah
kelanjutankesuksesanbesaryangdicapai Dove, merambah da ri
perawatankulitkeperawatan rambut.Peluncuran produknya
dibangun atas misi Dove yang ingin m embua t pa ra wa nita
merasalebihcantiksetiapharinyadenganmenantang pandangan
umumtentangkecantikandanmemberikaninspirasipada wanita
untukmerawatdirinyadengan ba ik. Misiinidikemas da lam
Kampanye Dove akankecantika nyang s esungguhny a , da n
diliputmediasecara besar-besaransepanjang tahun. Kampanye
inimencakupprogram kegiatanbersamadi17t oko C arref our
Indonesia, salah satu pelang gan u tama kami, program i tu
dilakukanuntukmeningkatkanpertumbuhanme lalui
pengalaman belanjayang menyenangkan.
Dalam produk pe rawatan kulit,Ponds menambah daftar
portofolionya, dengandiluncurkannyainovasiterpenting ya itu
serangkaian produk oil control baru. Kami juga terus
meningkatkanjumlahdankualitaskerjakonsult an k ecant ikan
ditiap toko, merekasiapmenuntunkonsumenda lam memilih
produkmanayangpalingsesuaiuntukkulit mereka . In vest asi
padakonsultanyangterlat ihinidandidukungdenga n iklan
produkPondsyang berkualitas, diterimabaikolehpara
pelanggan kami yang ternyata juga membantu mendo ro ng
kenaikan pertumbuhansecara signifikan.
Perawatan rambut dan kulit meraih keuntunga n melalui
peningkatanfokuspadateknikpemasaran mikro, di mana kami
mengembangkanrencanakegiatandanpendistribusian s ecara
spesifikyangdisesuaikanuntukmemenuhipermintaandi tempat tempat yang berbeda dan kebutuhan-kebutuhan lokal.
Pertumbuhanpadaprodukpembersihtubuhdidorong
oleh
peluncuranyangmemenangkan penghargaan, Pancarkan bintang
dalam

dirimudenganserangkaiansabunLuxedisiterbatas

didukungolehkegiatandi

toko-tokodanpenempatan

yang

material

iklandititik penjualan.

PrestasiyangdicapaideodoranRexonaadalahrefleksidari inovasi
kuatyangmengambilpemahamanmendalam pada k onsumen.
Prestasiinididukungdenganpromosidanprogram kegiatan yang
dilaksanakan untuk menghibur sekaligus mendidik konsumen.

Selama bulan November 2005,, Lifebuoy dan Alfamart
melaksanakankegiatanamaldalam bent uksetiap pe mbelian
produkLifebuoyditoko mereka, darihargayangtelah ditentukan
akan disisihkan untuk disumbangkan kepada y atim pi at u.
Kegiatan ini lebih memperkuat hubunga n kami de ngan
pelangganutamadanpadawaktuy angbersamaa n berha sil
mengumpulkandanadalam jumlahbesaruntuk disumbangkan.

Foods

Jenis produk makanan lain yang turut berkontribusi pada
pertumbuhan kami adalah Sariwangi, Lipton dan Knorr/Royco.
Kami melaksanakan berbagai prakarsa dengan rekan dagang kami
di tahun 2005. Kami berkomitmen untuk membangun h ubun gan
yang saling menguntungkan dan akan membantu pelanggan pasar
moderen dalam keinginan mereka untuk mengembangkan usah a,
tanpa melupakan pedagang tradisional yang sangat penting. Usaha
Pada tahun 2005 divisi Foods kembali sukses meraih angka

toko-toko kecil merupakan hal yang terintegrasi dalam kehidup an

pertumbuhan dua digit. Berkat keberhasilan produk ut ama k ami

masyarakat Indonesia dan kami berkomitmen untuk m enduk un g

yaitu Blue Band, Sariwangi,Bango,Knorr/Royco dan Taro. Hal in i

mata pencaharian mereka.

memberi kami energi untuk terus tumbuh dan memperluas bisn is
makanan ke tingkat yang lebih tinggi.
Kami berinvestasi pada riset pasar yang telah membantu kami
untuk mengetahui pandangan konsumen yang memberikan
pemahaman yang dalam tentang motivasi, kontek s dan k eadaan
yang dihadapi masyarakat Indonesia setiap harinya. Pemahaman
yang kaya ini membimbing kami dalam komunikasi, inisiatif
inovasi dan kegiatan pemasaran yang membuat kami unggul di
pasar.
Produk-produk kami terus berkembang pesat dan dikenal oleh
banyak masyarakat di Indonesia.
Kecap Bango telah menjadi tradisi yang berakar dan pro duk ini
memang diciptakan dengan tetap memelihara nilai-nilai tradisional
Indonesia. Kami memproduksinya dalam jangka waktu cukup dan
dengan hati-hati untuk mendapatkan kualitas terbaik den gan cita
rasa asli kecap alami dan yang terpenting, menggun akan k ed elai
hitam berkualitas tinggi sejak tahun 1928. Kami memperluas
wilayah penjualannya ke seluruh nusantara agar masyarakat di
Indonesia dapat mencicipi lezatnya rasa dan aroma Kecap Bango.

Di tahun 2005 kami memperkenalkan ide mengkombinasikan Blue
Band margarin dengan minyak goreng saat menggoreng untuk hasil
gorengan yang lebih lezat dan mengundang selera. Hasilnya sangat
memuaskan dan Blue Band juga tercatat mengalami kenaikan
angka penjualan terbesar menjelang hari raya.

Cemilan T aro mencapai angka pertumbuhan ter tinggi dan am at
populer

di kalangan anak-anak. Di tahun 2005 kami

memperkenalkan rasa baru yang lebih menarik dan m emper luas
wilayah pendistribusiannya.

Ice Cream

Sektor in-home, selalu memimpin dalam peluncuran varian-varian
dengan berbagai rasa baru yang berhasil meningkatkan konsum si
es krim dan sekaligus membantu pelanggan untuk memperluas
usaha es krim dalam bisnis mereka.
Kampanye pada bulan Ramadhan merupakan contoh suk ses lain
kegiatan kami yang mempromosikan ide bahwa es krim Walls
adalah hadiah bagi anak-anak yang berhasil menyelesaikan ibadah
puasanya hingga azan maghrib tiba. Kelengkapan kegiatan selama
bulan puasa ini kami sesuaikan dengan tema Ramadhan dengan
memberikan sampel dan hadiah langsung di toko-toko men jelang
berbuka puasa.
T ahun 2005 kembali menjadi tahun yang penuh kesuksesan bagi
divisi es krim, Walls, Paddle Pop, Conello dan Magnum. Meskipun
dengan kondisi yang berat,kami berhasil mempertahankan laju
pertumbuhan bisnis kami meraih pertumbuhan dua digit den gan
meningkatkan pangsa pasar bersama dengan pelanggan utama
kami. Hal ini tercapai melalui inovasi-inovasi yang kuat, perbaikan
operasi rantai pasok dan kegiatan yang saling menguntungkan
dengan pelanggan kami. Kami juga berhasil mengendalikan
pengeluaran agar kami menjadi penyumbang penting bagi
keuntungan perusahaan.
Kami memastikan bahwa kami menciptakan inovasi dan kegiatan
yang memberikan nilai signifikan tak hanya bagi kami namun juga
bagi konsumen,pelanggan dan masyarakat. Inovasi pada sektor
impulse bertanggung jawab untuk membawa gairah di pasar.
Kehadiran Walls Moo menjadi berita besar di an t ar a anak- anak
sebagai produk yang memikat dengan komunikasi y ang m en ar ik
perhatian dan mudah diingat. Es krim ini juga menjadi car a y ang
sempurna untuk para ibu yang ingin menyediakan cem ilan seh at
dengan kandungan kalsium bagi yang mereka kasihi. Keberhasilan
Moo yang tercatat sebagai penyumbang keuntungan utama p ada
penjualan es krim dalam kurun waktu kurang dari set ahun
ditunjang oleh kegiatan aktivasi yang melibatkan k er jasam a t im
yang baik dan perencanaan yang matang dengan pelanggan k ami.
Kegiatan yang sangat sukses itu memikat 46000 anak di 120 t oko ,
hingga salah satu dari pelanggan global terkemuka kami
mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan terbaik dalam
forum global mereka.
Es krim Paddle Pop turut membantu menambah keramaian
konsumen dengan kampanye dan kegiatan promosi di t o k o-to ko.
Sementara untuk segmen remaja, strategi kami yang ter tuju p ada
budaya cafe dan minum kopi terbukti merupakan langkah yang
tepat tercermin dari kesuksesan penjualan Conello cup.

Agar pelanggan lebih mudah menikmati es krim, kami juga
mengembangkan kerjasama baru pada jalur non-tradisional, seperti
di taman-taman rekreasi, pusat hiburan dan pom bensin.
Kami juga bekerja sama dengan para pelanggan untuk k emajuan
yang berkelanjutan dengan memberikan kecakapan dan
pengetahuan yang cukup pada penjual keliling kami yang
berhadapan langsung dengan konsumen setiap harinya.
Keterlibatan kami dengan masyarakat terus berlanjut di tahun 2005.
Kami mengadakan acara dengan para yatim piatu un tuk ber bagi
kasih dan kegembiraan. Dalam kesempatan lain kami berbagi
pentingnya pengetahuan tentang kesehatan dan nutrisi dengan para
pelajar melalui acara yang dikemas secara menyenangk an. Kami
juga secara berkala menerima tamu anak-anak di tempat kami agar
mereka dapat mengetahui cara es krim dikembangkan dan
diproduksi.

Supply Chain

2005 merupakan tahun yang sulit ditandai dengan rendahnya day a

Kedekatan hubungan kami dengan rekan bisnis

beli masyarakat. Sangat memahami kesulitan yang dihadapi

mencakup pemasok telah menghasilkan kolaborasi

konsumen, kami telah melakukan berbagai upaya agar produk kami

yang saling menguntungkan. Di tahun 2005,

tetap sanggup untuk dibeli dan dinikmati masyarakat banyak.

beberapa kegiatan perbaikan yang dilakukan

Implementasi

bersama termasuk perkenalan pembuatan multi

program

efektifitas

biaya

dengan

baik,

memungkinkan kami menekan kenaikan harga produk secara

lubang botol plastik untuk menekan biaya secara

signifikan di bawah angka inflasi dan untuk beberapa produk kam i

kompetitif, peningkatan inbound logistik untuk

mengurangi harga jual tanpa kompromi atas kualitas produk.

material dalam jumlah besar dan ekshibisi yang
dilakukan rekan bisnis pada inovasi dalam
teknologi dan kemampuan pemasok.

Meningkatkan pelayanan pada pelanggan tetap menjadi fokus
utama selama ini dan seterusnya. Di tahun 2005, keberhasilan casefill telah meningkat 2 poin dibanding tahun sebelumnya. Sebagai
bagian dari upaya terus meningkatkan standar, penilaian yang lebih

Kami adalah bagian dari masyarakat luas dan bertanggung jawab ke

ketat seperti CCFOT (Customer Case Fill On T ime) akan

depan untuk terus menjaganya. Beberapa kegiatan dilaksanakan

dilaksanakan mulai tahun 2006.

oleh tim kami bersama dengan Yayasan ULI Peduli untuk
membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kami

Dalam kerjasama dengan rekan kerja Customer Car e k ami, cara
kerja yang lebih sempurna diperkenalkan melalui Penjualan dan
Perencanaan Operasi, tim supply chain (dari penyedia barang,
produksi dan logistik) untuk bekerja sama memenuhi p erm in taan

memperbaiki sekitar 10 sekolah negeri dengan kondisi sangat
memprihatinkan yang terletak tak jauh dari pabrik Rungkut,
Surabaya, sedangkan di Cikarang, sebuah sekolah telah dibangun
atas kerjasama tim kami.

pelanggan dan konsumen. Suatu sistem operasional baru diterapkan
demi menyempurnakan tingkat persediaan barang jadi pada depot -

Kami akan terus melanjutkan investasi untuk pengembangan

depot, pabrik dan gudang kami telah berjalan baik. Pada akhirn ya,

manusia, penambahan kapasitas, pemanfaatan kecanggihan

tingkat persediaan mampu dikurangi sebesar dua hari dan fluktuasi
pada permintaan yang beraneka ragam tetap terjaga k ur an g dar i

tehnologi, peningkatan kualitas, pembudidayaan masyarakat ser ta

10%.

visi kami, yaitu sebagai pilihan utama pelanggan, kon sumen dan

terus memulai proyek penyempurnaan operasional untuk mencapai
masyarakat. Kami mempercayai, segala kebaikan yang kami

Sepanjang tahun,pabrik-pabrik kami telah memulai berbagai proyek
perbaikan berdasarkan TPM (Total Productive Mainten an ce) dan
berbalik pada prinsip dasar yang tepat. Kombinasi y ang k uat in i
telah memberikan dampak pada kenaikan produktifitas,
pengurangan limbah, sumber bahan-bahan yang lebih murah,
peningkatan

efisiensi

penggunaan

aset,

program

efektifpemeliharaan pabrik, fleksibilitas yang lebih baik untuk
mendukung inovasi dan semuanya bertujuan demi menekan biay a
manufaktur yang kompetitif.
Dengan senang hati kami menyampaikan bahwa dua pabr ik k ami
yang berada di Cikarang dan di Rungkut telah menerima
penghargaan Green Environmental Award dari PROPER pada
tahun 2005.

tanamkan hari ini akan dituai generasi mendatang kelak.

Customer Care

Kunci sukses yang telah
mengantarkan kami pada keberhasilan
tinggi di tahun 2005 adalah sumbangan
dari karyawan kami di lapangan y ang
telah memusatkan seluruh perhatian
mereka dalam melaksanakan r encan a
pemasaran
yang
meliputi
inovasi,promosi dan kegiatan aktivasi.
Kerjasama dengan pelanggan kami

telah memberikan nilai bagi konsumen,
pelanggan dan masyarakat umum. Semua ini
sejalan dengan agenda menang bersama
pelanggan,yang mencakup investasi strategis untuk pertumbuhan,
membangun produk melalui pelanggan, unggul dalam layanan,
menang pada titik pembelian dan
pengembangan pelanggan kelas dunia.
T erlaksananya kegiatan aktivasi yang kuat di hampir semua
kategori penting kami dalam jalur penjualan utama melalui p ara
pelanggan utama telah meningkatkan pangsa pasar kami.
Pelaksanaan ini tertuju untuk mendekatkan konsumen dan
pembelanja dengan produk kami,agar mereka bisa men ggun akan
produk terbaru atau produk yang diluncurkan ulang, serta
membangun kesetiaan pada produk kami. Kami juga mengadakan
kegiatan aktivasi bersama dengan beberapa pelanggan utama, yang
ditujukan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Kegiatan
seperti Kota Hijau dan kampanye mencuci tangan oleh L ifebuo y
yang dilaksanakan di beberapa tempat bersama dengan pelanggan
utama adalah salah satu contoh yang telah berhasil kami lakukan.

Kegiatan promosi yang diadakan bertujuan untuk memberikan
keuntungan yang lebih baik bagi konsumen dan pada akhirnya
juga ikut meningkatkan penjualan serta memberikan keun tun gan
bagi pelanggan tanpa mengganggu pasar dalam hal kestabilan
harga dan spekulasi persediaan.
Usaha untuk meningkatkan penyajian produk kami dapat terlih at
pada cara kami memperdagangkan produk secara kreatif di
sejumlah pertokoan tradisional maupun pertokoan moderen. Usaha
kami tidaklah sia-sia, produk kami menjadi barang yang
dikategorikan paling diminati oleh para pelanggan, merupakan
salah satu contoh usaha kami untuk menang pada titik pembelian.
Faktor penting lainnya yang menunjang keberhasilan kami di tahun
2005 adalah pelayanan terhadap pelanggan. Inisiatifuntuk
meningkatkan efisiensi melalui berbagai kerjasama dalam p r oyek
layanan pelanggan, seperti CPFR (Collaborative Planning,
Forecasting and Replenishment ) dan penerapan model persediaan
telah membantu meningkatkan kinerja layanan kami secara
berkelanjutan tanpa menambah modal kerja.

Semua kegiatan tersebut telah meningkatkan angka p enjualan
sebesar 20% pada perdagangan moderen dan hampir dua digit
pada perdagangan tradisional. Pangsa pasar naik secara
signifikan hampir di semua kategori produk utama k am i y an g
telah memberikan keuntungan bagi kami dan p ar a p elanggan
kami.
T ahun 2006,perdagangan moderen akan terus mendorong
peningkatan usaha eceran di Indonesia melalui perluasan t okotoko yang semakin banyak. Perdagangan tradisional juga ak an
tetap berkembang meski tak secepat perdagangan moderen. Jalur
perdangangan baru akan bermunculan, didorong oleh kedatangan
pemain internasional.
Bagi Unilever, peningkatan standar kinerja dan pelayanan secara
signifikan merupakan tantangan di tahun 2006. Kami akan tetap
memberi penekanan pada pelaksanaan secara efektif dan efisien
di pasar bagi semua kegiatan aktivasi, promosi dan cara
perdagangan kami, serta peningkatan layanan pelanggan k ami
yang pada akhirnya akan memberi keuntungan bagi kedua belah
pihak. Kami juga akan terus melanjutkan kerjasama dengan
pelanggan kami melalui produk-produk kami untuk mendukun g
program pelayanan masyarakat dan berkontribusi untuk
masyarakat dan dunia yang lebih baik.

Corporate Relations

Kami amat mempercayai bahwa pada setiap aspek dalam
melakukan bisnis harus dilakukan dengan cara yang ber tanggun g
jawab dan memberi dampak yang positif bagi masy arak at. Kami
membangun dan memperkuat operasi kami dengan
mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, isu
manajemen yang efektifdan mempromosikan perilaku sosial y ang
baik.
Untuk memahami pengaruh bisnis kami bagi masyarakat, Unilever
bekerjasama dengan Oxfam melakukan suatu penelitian.
Laporannya, yang dipublikasikan pada tahun 2005, berjudul
Exploring the Links between International Business an d P ov er ty
Reduction: A Case Study of Unilever Indonesia mencakup bahasan
mengenai pengaruh bisnis Unilever Indonesia terhadap tingkat
ekonomi makro, dampak terhadap lapangan p ekerjaan, dam pak
rantai nilai dari pemasok sampai distribusi dan damp ak Unilever
Indonesia bagi masyarakat. Laporan ini mengun gkapk an bah wa
usaha kami menciptakan 300.000 lapangan pekerjaan yang t erdir i
dari sejumlah besar pedagang eceran yang merupakan pelanggan
penting bagi Unilever. Laporan ini membuktikan bahwa Un ilever
memberi nilai tidak hanya bagi konsumen dan pelanggannya tetapi
juga bagi masyarakat, sekaligus di lain sisi, laporan tersebut
menandai area perbaikan untuk membawa Unilever dari
perusahaan baik menjadi perusahaan hebat.
Dalam bidang lingkungan,kesuksesan program Green Cities Green
Communities, yang diadakan dengan berkolaborasi bersama
pelanggan,media dan LSM merupakan contoh sempurna dari
sinergi yang dapat membawa dampak yang sangat besar pada
komunitas dan lingkungan. InisiatifCSR terbukti menjadi salah satu
alat yang paling efektifuntuk membawa hubungan antara kami dan
pelanggan ke tingkat yang lebih tinggi dengan memberikan
kesempatan bagi kami untuk memahami visi,misi dan nilai masingmasing.
Dalam bidang komunikasi, kami senantiasa memelihara hubun gan
baik dengan media, membuka kesempatan yang lebih luas dalam
bekerjasama dengan para pelanggan sehingga mendapat
pemberitaan positifdi media,memperkuat reputasi,baik bagi
Unilever maupun para pelanggan.
Kami percaya bahwa pelanggan akan menghargai rekan usaha yang
berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan integritas tinggi, tata
kelola yang baik dan memiliki kredibilitas. Kami menjaga
hubungan baik dengan pemerintah dan instansi regulasi untuk
memastikan bahwa bisnis kami berjalan dengan baik dan sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahan yang baik den gan ber f okus
pada keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab.
Kami juga bergabung dengan asosiasi industri secara aktif untuk
meningkatkan kredibilitas dan relasi.

Upaya kami untuk memberikan nilai secara konsisten pada bisn is
dan masyarakat dalam segala hal telah diakui secara lokal dan
regional, terbukti dari banyaknya penghargaan dan pengakuan yang
kami terima. Kami diakui sebagai perusahaan No.1 di I n do nesia
dalam tata kelola perusahaan yang baik oleh Asset Magazine dan
sebagai salah satu perusahaan terbaik se-Asia oleh Fin ance Asia.
Dalam bidang CSR, kami menerima penghargaan Green PROPE R
dari Menteri Lingkungan Hidup selama tiga tahun ber tur ut - tur ut
dan penghargaan bergengsi International Globe Award dari Energy
Globe untuk program lingkungan di Surabaya, Jawa T imur.

Sebagai perusahaan besar,kami memahami adanya har apan y ang
lebih tinggi dari para pelanggan, konsumen, LSM, pemerintah dan
masyarakat akan bagaimana Unilever menjawab tantangan so sial
di Indonesia. Kami yakin bahwa dengan jaringan kerjasam a y ang
luas, berdiri kokoh dalam komunitas bisnis dan komitm en un tuk
tumbuh bersama masyarakat akan membuka k esem patan un tuk
bekerjasama yang membawa manfaat bagi semua pihak.

Human Resources

Kami berkeyakinan bahwa untuk dapat menang di pasar t er lebih
dahulu kami harus memikat hati dan pikiran karyawan kami
sendiri. Kami menginspirasikan mereka untuk melayani dan
tumbuh bersama pelanggan,dimulai dengan mengambil hati
karyawan kami sendiri yang merupakan pelanggan internal kami.
Pada awal tahun 2005 dikala bencana alam T sunami menimpa
Aceh dan Nias, dengan cepat kami segera bereaksi dan
memberikan pertolongan kepada rekan-rekan usaha yang bisnisnya
terimbas oleh bencana dan membantu keluarga serta ker abat dar i
karyawan kami sendiri. Kami pun menyaksikan bagaimana mereka
membangun kembali usaha dan hidup mereka menjadi lebih baik
dengan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa. Kami
bangga bisa menjadi sahabat pada saat dibutuhkan. Dengan adanya
Crisis Management T eam, kami dapat selalu memantau segala
kejadian dan siap memberikan bantuan bagi mereka yang
membutuhkan.
Melalui program Fit for Growth,kami mendorong karyawan untuk
tetap sehat dan fit dengan cara berolahraga secara teratur dan diet
yang sehat. Pada acara Olahraga Nasional Akhir Pekan yang
diadakan di Surabaya bertempat di komplek olahraga Akademi
Angkatan Laut, para karyawan kami berkompetisi sebaik mungkin
untuk menjadi yang terkuat, tercepat dan menjadi pemenang.

Kami juga mengadakan pelatihan pra-pensiun bagi m er eka y ang
akan segera memasuki usia pensiun, meliputi hal-hal seper ti cara
untuk tetap bisa awet muda dan sehat walau usia makin senja, car a
mengatur keuangan rumah tangga dan berinvestasi atau m emulai
usaha sendiri serta persiapan mental menjadi pensiunan, sekaligus
memperkuat hubungan dengan teman dan rekan kerja.

T idaklah mengherankan walaupun timbul berbagai masalah y ang
sulit tidak membuat karyawan kami berhenti untuk selalu mencar i
cara kreatifdan terobosan baru untuk menang di pasar. Saling
berbagi pengalaman membantu tim penjualan kami tetap
bersemangat, yang kemudian diteruskan kepada p ara p elanggan
kami dalam mengembangkan karyawan mereka untuk m em bantu
mengembangkan usaha mereka sendiri. Kami sungguh percaya
bahwa pertumbuhan kami hanya bisa diperoleh apabila para
pelanggan kami juga turut berkembang.
Melalui interaksi langsung dengan para pelanggan kami, karyawan
pabrik kami menimba ilmu melalui berbagai pengalaman dan
mendapatkan inspirasi. Kami mengirim tim yang m emenangk an
T PM (T otal Productivity Maint enance) untuk menemui para
pelanggan, mendengarkan berbagai kendala dan pengalaman
mereka mengenai produk-produk kami, semua itu dibawa kembali
ke kelompok kerja TPM sebagai bahan masukan untuk perbaikan.
Pada gilirannya karyawan kami berbagi pengetahuan t entang TPM
dan penerapannya kepada para pelanggan kami.

Usaha kami yang berkelanjutan dalam mengembangkan budaya
belajar dan berbagi ilmu yang meliputi seluruh mata rantai usah a
kami, telah membawa kami menjadi juara pertama pada Indonesian
MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise) Awar d 2 0 05 dan
mewakili Indonesia pada ASIAN MAKE 2005 Award. Kami
terpilih sebagai salah satu dari 14 organisasi yang menjadi
pemenang pada ASIAN MAKE 2005, bersama dengan Sin gap o re
Airlines mewakili Asia T enggara. Penghargaan MAKE Award
yang dimenangkan Unilever Indonesia berdasarkan dua kriteria
yaitu keberhasilan membudayakan kebiasaan belajar dalam
perusahaan dan menciptakan nilai berdasarkan pengetahuan tentang
pelanggan.

Tinjauan Keuangan

Perusahaan kembali meraih tahun yang penuh prestasi sejalan
dengan target dua digit angka pertumbuhan meskipun timbul
persaingan ketat di kategori utama kami. Home dan Personal Car e
secara keseluruhan tumbuh 11,2% dan Foods serta Ice Cream
mencapai 14,5%. Kategori dengan tingkat p er tum buhan teratas
termasuk fabric cleaning,household cleaning, skin, pesonal wash
dan deodorant serta pemulihan penjualan di kategori h air den gan
penambahan pangsa pasar sebesar empat poin pada penutupan
tahun. Foods mengalami penjualan yang mengecewakan pada
periode Lebaran untuk kategori Spreads dan Culinary Aids, m eski
penjualan Bango,T aro dan Sariwangi melampaui dari yang
diharapkan berlawanan dengan penurunan yang diperkirakan.
Sementara Ice Cream menikmati kesuksesan penjualannya,
walaupun sama seperti Foods Solutions kami yang tergantung pada
penjualan di hotel maupun katering,terlihat penurunan pada
penutupan kuartal.
Marjin kotor berada pada tingkat 49% walaupun terjadi k en aik an
harga minyak dan biaya input produksi yang juga bertambah. Kami
menjalankan program pengefektifan biaya pengeluaran dan
mengontrol dengan ketat modal kerja yang mampu mengatasi
dampak membumbungnya biaya-biaya. Biaya iklan, promosi dan
riset pasar telah digunakan secara efektifpada tingkat yang berkisar
antara 15-16% dari penjualan.
Laba usaha pada umumnya sama dengan tahun sebelumnya,
sedangkan marjin laba usaha masih memuaskan yang mencapai
20,3% dari penjualan. Pada dasarnya laba bersih sedik it dibawah
tahun sebelumnya disebabkan oleh marjin yang lebih r endah dan
adanya selisih nilai tukar mata uang asing (keuntungan Rp 8 miliar
di tahun 2005 dan Rp 34 miliar di tahun 2004 dengan perger akan
sebesar Rp 26 miliar). Tahun ini laba per saham mencapai Rp 1 8 9
per saham.
Arus kas bersih dari aktivitas operasi tetap kuat dan menghasilkan
Rp 1,7 triliun, meningkat sebesar 18%.
Pengeluaran biaya investasi diprioritaskan secara hati- hati un tuk
meningkatkan pertumbuhan,dana sebesar Rp 220 miliar telah
dialokasikan terutama untuk ekspansi kapasitas produksi dan
pengembangan efisiensi operasional bagi seluruh katego ri ut ama
kami. Penempatan infrastuktur dibelakang pabr ik Cik arang dan
Surabaya telah dilakukan.
Perusahaan telah membayar dividen interim sebesar Rp 60 per
saham dibayarkan pada bulan Desember 2005. Total dividen y ang
dibayarkan selama tahun 2005 sebesar Rp 200 per saham yang
jumlahnya sama dengan tahun 2004. Dividen final akan diusulk an
pada rapat umum pemegang saham tahunan untuk dibayarkan pada
bulan Juli 2006. Perusahaan akan meneruskan kebijakan
pembayaran dividen yang tinggi.

Dana perusahaan sepanjang tahun ini tetap dalam keadaan positif,
dengan saldo akhir tahun Rp 705 miliar. Kelebihan dana disim pan
dalam Dolar Amerika dan Rupiah,dengan tingkat suku bunga rata rata sebesar 4,9%. Kami terus mengimplementasik an k ebijak an
valuta asing yang konservatif untuk memastikan seluruh kewajiban
mata uang asing terlindungi dengan kontrak forward valuta asing.

Meskipun tekanan inflasi yang tinggi akibat naiknya harga minyak
akan tetap menjadi tantangan bagi kami, manajemen tetap optimis
dengan prospek di tahun 2006, dan kami pun berkomitmen tetap
berinvestasi untuk jangka panjang serta memberikan keuntungan di
atas rata-rata bagi rekan bisnis dan para pemegang saham kami.

Penjualan
( Miliar Rupiah )

Laba Usaha
( Miliar Rupiah )

Laba
Bersih
( Miliar Rupiah )

Dividen
yang Dibayar
( Miliar Rupiah )

Ikhtisar Data
keuangan Penting

Prinsip Bisnis Unilever
Konsumen
Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek

Standar Perilaku

dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dar i segi

Dalam melaksanakan segala kegiatan, kami melakukannya dengan

produk dan pelayanan-pelayanan kami akan diberi label,

penuh kejujuran, integritas dan keterbukaan dengan tetap

disampaikan melalui iklan-iklan dan dikomunikasikan secara tep at

menghormati hak asasi manusia,menjaga kepentingan para

dan semestinya.

harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Pr oduk -

karyawan kami dan menghormati kepentingan sah relasi kami.

Pemegang Saham
Mematuhi Hukum

Unilever melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan p rin sip

Semua Perseroan Unilever dan para karyawannya berkewajiban
mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di
tempat mereka melaksanakan usahanya.

tata kelola perusahaan yang baik dan bertarafinternasion al. Kami
menyediakan informasi atas kegiatan kami, struktur dan sit uasi
finansial serta kinerja kepada pemegang saham pada waktunya
secara teratur dan dapat diandalkan.

Karyawan

Mitra Usaha

Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman
dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap salin g

Unilever memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan
yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan dan mitra

percaya dan saling menghormati di mana semua memiliki

usaha. Dalam jalinan bisnis, kami mengharapkan para mitra k am i

rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi Perseroan.

untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisn is
kami.

Kami

akan

merekrut,

mempekerjakan

dan

mengembangkan para karyawan hanya atas dasar
pekerjaan yang harus dilakukan. Kami memiliki

Keterlibatan Pada
Masyarakat

komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang am an

Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan, dan

dan sehat. Kami tidak akan menggunakan sar an a k e r ja

sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban

apa pun yang bersifat memaksa atau mempekerjakan

terhadap masyarakat dan komunitas setempat.

kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi

anak. Kami memiliki komitmen untuk bek er ja den gan
karyawan demi mengembangkan dan memperkuat
keterampilan dan kemampuan setiap individu.

Kegiatan Umum

Kami menghargai martabat individu dan hakn ya un tuk

Perseroan Unilever diharapkan untuk menggerakkan dan membela

kebebasan bergabung dalam suatu asosiasi. Kami akan

kepentingan bisnisnya yang sah. Unilever akan bekerja sama

memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan

dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, baik secara

para karyawan melalui informasi dari perseroan dan

langsung maupun melalui asosiasi-asosiasi dalam rangka

proses konsultasi.

mengembangkan usulan legislasi dan peraturan lainnya yang
mungkin mempengaruhi kepentingan bisnis. Unilever tidak
mendukung partai politik ataupun memberi sumbangan yang dapat
membiayai kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya
diperkirakan akan mendukung kepentingan partai.

Lingkungan

Benturan Kepentingan

Unilever memiliki komitmen untuk terus menerus m en gadakan

Semua karyawan Unilever diharapkan menghindarkan diri dari

perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan menduk un g

kegiatan pribadi dan kepentingan finansial yang dapat

sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisn is y an g

bertentangan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan.

berdaya tahan. Unilever akan bekerja sama dalam kemitraan

Para karyawan Unilever tidak dibenarkan mencari k eun tungan

dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan,

bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain melalui penyalahgun aan

meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan dan

kedudukan mereka.

menyebarluaskan budaya karya yang baik.

Inovasi
Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan
mendukung

pengembangan

perundang-undangan

tentang

persaingan yang sesuai. Perseroan Unilever beserta kar yawan nya
akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip p er sain gan
sehat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku.

KepatuhanPemantauan-Pelaporan
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini merupakan un sur ut ama
dalam meraih keberhasilan bisnis kami. Direksi Unilever
bertanggung jawab agar prinsip ini dikomunikasikan, dipahami dan
dipatuhi oleh seluruh karyawan.
T anggung jawab harian didelegasikan kepada semua m anajem en
senior di area masing-masing. Mereka bertanggung jawab

Persaingan

menerapkan prinsip ini, bila perlu melalui penghargaan yang lebih

Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan
mendukung

pengembangan

perundang-undangan

tentang

persaingan yang sesuai. Perseroan Unilever beserta kar yawan nya
akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip p er sain gan
sehat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku.

rinci, yang disesuaikan dengan keperluan setempat.
Jaminan kepatuhan diberi dan dipantau setiap tahun. Kepatuhan
terhadap prinsip bisnis ini didukung dengan penelaahan dari
Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Komite Audit
beserta T im Pengendalian Risiko Perseroan.
Pelanggaran prinsip apa pun harus dilaporkan sesuai

Integritas Bisnis

dengan prosedur yang digariskan oleh Unilever . Dir eksi

Unilever tidak menerima ataupun memberi, entah secara langsun g

kehilangan bisnis akibat kepatuhan terhadap p r insip in i

dan tidak langsung,suapan atau keuntungan lainnya yang tidak

dan terhadap kebijakan serta instruksi wajib lainnya.

Unilever tidak akan menyalahkan manajemen atas

pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. T idak satu pun
karyawan kami yang boleh menawarkan, memberi ataupun

Direksi Unilever mengharapkan agar para karyawan

menerima hadiah atau pembayaran yang merupak an , at au dap at

melaporkan kepada mereka,atau kepada manajemen

diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan, atau penawaran suap

senior, apabila ada pelanggaran atau dugaan pelanggar an

harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen.

prinsip ini.

Catatan akuntansi Unilever berikut dokumen pendukungnya harus

T elah tersedia sarana agar para karyawan dapat

secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksinya.

melaporkan secara rahasia dan tidak akan dirugik an dar i

T idak ada transaksi dana atau aset yang disembunyikan atau t idak

akibat perbuatan ini.

dicatat. Semuanya akan dicatat serta dibukukan.

Tata Kelola Korporasi

Direksi

Dewan Komisaris

Direksi terdiri dari seorang Presiden Direktur dan empat orang

Dewan Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan tiga

Direktur atau lebih. Anggota Direksi diangkat oleh Rap at Umum

orang Komisaris atau lebih. Anggota Dewan Komisaris dian gkat

Pemegang Saham Tahunan, sejak tanggal ditetapk an o leh Rapat

oleh Rapat Umum Pemegang Saham T ahunan, sejak tanggal

Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan ditutupnya Rapat

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sam pai

Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, setelah diangkatnya

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan y an g

anggota Direksi yang bersangkutan.

ketiga, setelah diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan at as

T ugas pokok Direksi adalah memimpin dan mengelola Persero an

pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan, sebagaimana

sesuai dengan tujuan-tujuan Perseroan. Menguasai, m em elih ar a

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham T ahunan dari

dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

waktu ke waktu, dan memberi nasihat kepada Direksi dan
melaksanakan hal-hal lain seperti ditentukan dalam Anggaran

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

Dasar Perseroan.

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
kepada pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan, serta

Dewan Komisaris mengadakan rapat setidaknya empat kali setahun

menjalankan semua tindakan, baik yang mengenai pengurusan
maupun kepemilikan, dengan batasan sesuai dengan yang

dan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Panggilan rapat harus

ditetapkan
dalam Anggaran dasar Perseroan.

dikirimkan kepada setiap anggota dengan mencantum kan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat Dewan Komisaris. Rapat
dilakukan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan
usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Direksi mengadakan rapat setidaknya sekali sebulan

Risalah rapat dibuat dan ditandatangani sesuai dengan k eten tuan

dan setiap waktu bilamana dipandang perlu. Panggilan

Anggaran Dasar Perseroan, dan berfungsi sebagai bukti sah un tuk

rapat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan temp at

pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil di dalam rapat

rapat Direksi; dan dilakukan di tempat kedudukan

tersebut.

Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama
Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.
Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang y an g
hadir di dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggar an
Dasar Perseroan.
Risalah tersebut berfungsi sebagai bukti sah untuk
pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil di
dalam rapat tersebut.

Komite Audit

Pengendalian Risiko Perseroan

Peranan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris

T im Pengendalian Risiko Perseroan diketuai oleh Chief Financial

memenuhi tanggung jawab pengawasan berkaitan dengan integritas

Officer, dengan anggota yang terdiri dari Grup Audit M an ager ,

laporan keuangan Perseroan, pengendalian risiko Perser oan dan

Financial Controller, Commercial Manager Divisi dan Corp orate

pengendalian internal, kepatuhan terhadap hukum dan p eratur an,

Secretary. T ujuannya adalah untuk membantu Direksi dalam

kinerja serta keterampilan dan independensi akuntan p ublik dan

melaksanakan kewajibannya memastikan sistem pengendalian

kinerja fungsi audit internal.

risiko dan pengendalian internal yang efektif.

Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga anggota,mengadakan
rapat sedikitnya empat kali setahun,dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris. Komite ini diketuai oleh Bapak Cyrillus
Harinowo, seorang Komisaris Independen, dan an ggo ta k o mite

External Affairs dan
Corporate Relations

lainnya adalah Bapak T jan Hong Tjhiang dan Bapak Benny Redjo
Setyono.
Anggota Komite ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rap at Ko mi te
dihadiri oleh Chief Financial Officer, Corporate Secretary, Gr o up
Audit Manager dan Akuntan Publik. Group Audit Manager
memastikan agar Komite memperoleh informasi yang dibutuhk an .
Aktivitas utama Komite Audit di tahun 2005 adalah:

Dipimpin oleh Direktur Corporate Relations, dengan anggota yan g
terdiri dari Corporate Relations Manager, Communication
Manager, General Manager Yayasan ULI Peduli, Corporate
Secretary, Legal Services Manager dan General Affairs. Ber tugas
untuk membantu Direksi sehubungan dengan hal-hal eksternal
yang berdampak pada bisnis dan memberi masukan kepada Direksi
tentang tanggung jawab sosial Perseroan dan mengkaji ulang
strategi Corporate Relations Perseroan.

Mengkaji ulang laporan keuangan kuartalan dan tahunan
Mengkaji ulang kebijakan dan administrasi akuntansi untuk
menjamin kesesuaian dengan hukum, peraturan dan st andar
yang berlaku

Hubungan Investor
Kami percaya bahwa penjelasan perkembangan bisn is

Mengkaji ulang kepatuhan terhadap regulasi, prinsip bisnis,
pengendalian risiko korporasi dan tata kelola korpor a si y an g
baik

dan laporan keuangan kepada pemegang saham dan
memahami tujuan investor adalah sangat penting. Chief
Financial Officer bertanggung jawab untuk hubungan
dengan investor, dengan keterlibatan aktif seluruh

Mengkaji ulang laporan audit internal dan tindak lanjut
berikutnya, lingkup dan program audit serta anggaran dan
sumber daya yang dibutuhkan

anggota Direksi. Presentasi dan diskusi den gan an alis
dan investor institusi dilakukan secara berkala.
Perseroan berkomunikasi juga dengan para p emegang

Diskusi secara independen dengan akuntan publik

saham dalam Rapat Umum T ahunan,melaporkan
seluruh perkembangan bisnis selama tahun berjalan dan

Melaporkan masalah-masalah penting kepada Dewan
Komisaris

mengkaji isu terkini. Sesi tanya jawab merupakan
bagian penting dalam rapat tersebut. Paparan Publik

Komite Audit dengan senang hati menyatakan bahwa semua

dilakukan setahun sekali untuk memberikan in f orm asi
kepada para pemegang saham dan publik. Kami

masalah telah ditangani serta ditindaklanjuti oleh Direksi dan

bertekad mengupayakan cara-cara yang lebih efektif

jajaran manajemen dengan memuaskan.

untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham.

Dewan Komisaris
& Direksi

Komisaris
Louis Willem Gunning
Presiden Komisaris
Usia 55. Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak 2000.
Bergabung dengan Unilever sejak 1982.
Group Vice President Unilever SEAA.

T heodore Permadi Rachmat
Komisaris
Usia 62. Menjabat sebagai Komisaris sejak 2000.
Komisaris PT Multi Bintang Tbk.

Kuntoro Mangkusubroto
Komisaris
Usia 59. Menjabat sebagai Komisaris sejak 2003.
Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi Aceh dan Nias,
Komisaris PT Semen Cibinong T bk,Ketua
Dewan Penasehat - Centre for the Betterment
ofEducation,Ketua Dewan Sekolah Bisnis dan
Manajemen ITB.

Cyrillus Harinowo
Komisaris
Usia 53. Menjabat sebagai Komisaris sejak 2004.
Komisaris PT Bank Central Asia Tbk.

Bambang Subianto
Komisaris
Usia 61. Menjabat sebagai Komisaris sejak 2005.
Partner Indoconsult,Dosen Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.

Direktur
Maurits Daniel Rudolf Lalisang
Presiden Direktur
Usia 52. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 2004.
Diangkat sebagai Direktur pada 1991. Bergabung dengan
Unilever sejak 1980. Jabatan sebelumnya termasuk:
Direktur Corporate Relations, Managing Director Foods,
Direktur Home Care, Direktur Penjualan, Branch Manager,
General Sales Operations Manager, Marketing Manager
T oilet Soap & Household Cleaning.

Desmond Gerard Dempsey
Direktur
Usia 59. Chief Financial Officer sejak 1996,
Vice Chairman sejak 2004. Bergabung dengan Unilever
sejak 1974. Jabatan sebelumnya termasuk: Commercial
Director Plantations & Plant Science Group, Commercial
Director Plant Breeding International Cambridge Ltd

Surya Dharma Mandala
Direktur
Usia 50. Menjabat sebagai Direktur Ice Cream sejak 2004.
Bergabung dengan Unilever sejak 1987.
Jabatan sebelumnya termasuk: Direktur Home Care,
Customer Demand Manager, Business Unit Head, Marketing
Sales Operations Manager, National Sales Manager General
T rade, General Category Sales Manager, Branch Manager.

Andreas Morits Egon Rompis
Direktur
Usia 44. Menjabat sebagai Direktur Customer Care sejak 2004.
Bergabung dengan Unilever sejak 1990.
Jabatan sebelumnya termasuk: Direktur Ice Cream,
Marketing Manager Personal Wash,
National Account Manager, Branch Manager

UK,Commercial Controller Unilever Indonesia dan
Unilever Philippines.

Muhammad Saleh
Direktur
Usia 57. Menjabat sebagai Direktur Development sejak
2000, Direktur Corporate Relations sejak 2004.
Diangkat sebagai Direktur pada 1998. Bergabung
dengan Unilever sejak 1976. Jabatan sebelumnya
termasuk: Technical Director Foods, General Works
Manager Surabaya, General Production Manager
Personal Products, General Development Manager
Detergents.

Mohammad Effendi Soeparsono
Direktur
Usia 52. Menjabat sebagai Direktur Supply Chain
sejak 2003. Diangkat sebagai Direktur p ada 2 003 .
Bergabung dengan Unilever sejak 1978.
Jabatan sebelumnya termasuk: National Sales ManagerGeneral T rade, General Works Manager Rungkut Factory
Surabaya, General Works Manager Angke Factory Jakarta.

Josef Bataona
Direktur
Usia 52. Menjabat sebagai Direktur Human Resources sejak
2000. Bergabung dengan Unilever sejak 1980. Jabatan
sebelumnya termasuk: Deputy Personnel Director, Personnel
Manager Asia Pacific of Quest International, Remuneration
Manager.

Debora Herawati Sadrach
Direktur
Usia 44. Menjabat sebagai Direktur Personal Care sejak 2001.
Bergabung dengan Unilever sejak 1988.
Jabatan sebelumnya termasuk: General Manager Marketing
Services, Marketing Controller Personal Care,
Marketing Manager Hair & International Brand T eam Leader
Clear/Clinic, Marketing Manager Oral & Marketing Manager
Regional Support Centre Oral East Asia Pacific.

Laercio de Holanda Cardoso Jr
Direktur
Usia 46. Menjabat sebagai Direktur Home Care &
Hygiene sejak 2005.
Bergabung dengan Unilever sejak 1986. Jabatan
sebelumnya termasuk: Marketing Director Unilever
Brazil, E-Business Director Unilever Latin America,
General Manager Low Income Business Unilever Latin
America.
Bernadette Wake
Direktur (calon)
Usia 43. Calon Direktur Foods.
Bergabung dengan Unilever sejak 1983
Jabatan sebelumnya termasuk: Managing Director Foods
Malaysia & Singapore; Marketing Director Foods Australia;
Business Development Manager New Zealand.

Modal, Kepemilikan
dan Dividen

Modal dan Kepemilikan

Dividen yang dibayarkan

Laporan Tahunan ini ditandatangani oleh
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Graha Unilever
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