
 
DAFTAR PERTANYAAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 

PT UNILEVER INDONESIA TBK 

20 JUNI 2017 

 

 

MATA ACARA PERTAMA RAPAT 

1. Nama     : Ir. Fajar Surya 
 Untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili : 5.300 saham 
 

 Pertanyaan: Gedung Grha Unilever sudah termasuk dalam ekuitas di pembukuan. 

Berapa usia depresiasinya? Dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan? 

  Jawaban:  Biaya gedung Grha Unilever sekitar satu triliun dan dua puluh dua juta 

Rupiah. Yang sudah dikeluarkan sejumlah 95% dari itu, sedangkan 5% 

belum dibayarkan kepada kontraktor. 

 

Pertanyaan: Perlu ditambah bagian dan struktur organisasi yaitu Direktur Pengawasan 

Gedung dan Instalasi dan Sumber Air. Mohon diberi kesempatan untuk 

ditugaskan sebagai direkturnya 

 Jawaban:  Untuk struktur organisasi pengawasan gedung dan instalasi seluruhnya 

sudah kita serahkan kepada pihak ketiga yaitu JLL (Jones Lang LaSalle) 

dan Sodexo. Jadi pengawasnya sudah ada. 

 

Pertanyaan: Dengan adanya kemasan produk Unilever yang diperkecil, isi volume juga 

kiranya dikurangi. Apakah sudah sampai BEP? 

Jawaban:  Tidak semua produk baru kami diperkecil atau diperbesar. Kami 

meluncurkan produk-produk dalam kemasan yang memang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen kami. Dalam merancang produk dan kemasannya, 

kami juga mempertimbangkan profitabilitasnya baik bagi perusahaan dan 

harganya pas untuk konsumen. 

 

Pertanyaan: Kapan perkebunan sawit berbuah? Apakah setelah 3 tahun berbuah, tahun 

berikutnya akan berkurang buahnya dan sampai dengan usia 5 tahun 

usianya berhenti berbuah? Kemudian rencana pembakaran pohon sawit 

tersebut, pakai cara apa? Minta nama perusahaan perkebunan tersebut 

dan alamat kantor pusat di Jakarta, serta nomor teleponnya. 



 
Jawaban:  Saya kira ini tidak relevan dengan agenda rapat hari ini karena Unilever 

bukan  perusahaan perkebunan sawit dan tidak berinvestasi di perkebunan 

sawit. 

 

 

Pertanyaan: Apakah disediakan kamar perpustakaan dan kamar riset dan kamar klinik 

di Grha Unilever? 

Jawaban:  Ada fasilitas berupa perpustakaan, riset dan kantin yang diperuntukkan 

untuk karyawan. Sedangkan klinik diperuntukkan untuk karyawan dan 

pensiunan.  

 

MATA ACARA KEDUA RAPAT 

 

1. Nama     : Ir. Fajar Surya 
 Untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili : 5.300 saham 

 

 Pertanyaan: Dividen Final dibayar tanggal berapa? Jumlahnya 460 per saham? 

Apakah bisa dibayar bulan Agustus? 

 Jawaban:  Dividen Final sejumlah 460 per lembar saham dan akan dibayarkan 

paling lambat tanggal 20 Juli 2017. 

 

2. Nama     : David 
 Untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili : 3.000 saham 
 

 Pertanyaan: Modal kerja masih negatif, mengapa bagi dividen dengan rasio besar? 

 Jawaban:  Perseroan memang memiliki modal kerja negatif, yang berarti Perseroan 

mampu menghasilkan kas secara cepat.  

 

MATA ACARA KETIGA RAPAT 

 

1. Nama      : Ir. Fajar Surya 
Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 5.300 saham 



 
 

Pertanyaan:  Nama akuntannya siapa? Apakah masih menggunakan akuntan yang 

lama? 

Jawaban:  Ya, masih menggunakan akuntan yang sama, Kantor Akuntan Publik 

Siddharta Widjaja & Rekan. 

 

2. Nama      : Subagjo W. Widodo 
 Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 4.000 saham 

 

 Saran:  Mohon agar menunjuk kantor akuntan publik yang tidak sama dengan 

tahun yang lalu. 

 

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT 

 

1. Nama      : Subagjo W. Widodo 
 Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 4.000 saham 

 

Pertanyaan:  Sudah berapa lama Direksi dan Dewan Komisaris yang sekarang menjabat? 

Berapa tahun paling lama? Berapa tahun paling sedikit? 

Jawaban: Semua informasi ini sudah kami uraikan di Laporan Tahunan yang telah 

kami bagikan, khususnya di bagian profil Direksi dan Dewan Komisaris. 

Bapak kami persilahkan untuk membacanya setelah Rapat ini.  

  

Saran:  Usulan agar kenaikan remunerasi 5% saja 

Tanggapan: Saya adalah Mahendra Siregar, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. 

Komite Nominasi dan Remunerasi ini menurut peraturan OJK harus 

diketuai oleh Komisaris Independen sehingga dalam penilaian terhadap 

kriteria penyesuaian kenaikan menjadi lebih objektif, dimana komisaris 

independen tidak boleh memiliki saham kepemilikan dalam suatu 

perusahaan. Kedua, mengenai kriteria yang digunakan bukan hanya 

melihat tahun 2016 dan 2017 saja, tapi justru melihat selama 5 tahun 

terakhir, sejak tahun 2012. Jika dilihat dari kacamata tahun terakhir, 

menjadi 9% tampaknya sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang 

diusulkan oleh Pak Subagjo. Namun jika dilihat dari 5 tahun terakhir, 

sebenarnya jauh lebih rendah dari itu karena di waktu-waktu yang lalu ada 



 
pertimbangan untuk belum melakukan kenaikan, tetapi kemudian 

diperlukan penyesuaian yang lebih wajar supaya tidak tertinggal dibanding 

perusahaan-perusahaan lainnya yang sama. Sebagai tambahan catatan, 

khusus untuk pertimbangan mengenai kenaikan remunerasi komisaris 

ditetapkan tidak lebih tinggi daripada karyawan.  

 

 

2.  Nama      : Ir. Fajar Surya 
Bertindak untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
Jumlah saham yang dimiliki/diwakili  : 5.300 saham 
 
Pertanyaan: Di buku ini tertulis Direktur Ibu Deborah Herawati Sadrach sudah 

mengundurkan diri. Anggota direktu yang baru kapan dilantik seperti Ibu 
Hernie Raharja, Bapak Vikas Gupta, Ibu Amparo Cheung Aswin?  

Jawaban: Kami sudah melaporkan dalam buku tahunan ini detail masing-masing 
Direktur berikut mengenai pelantikannya. Sehingga Bapak dapat 
mencermati profil masing-masing Direktur tersebut. Ibu Deborah Herawati 
Sadrach mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun dan telah 
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang lalu pada 
tanggal 28 April 2017. Hasilnya juga telah diumumkan di koran berbahasa 
Indonesia dan berskala nasional. Profil anggota Direksi yang baru juga 
telah dijelaskan di dalam buku Laporan Tahunan dan juga telah diangkat 
pada Rapat Umum Pemegang Saham yang lalu. 

 

 

E.    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 
pendapat terkait mata acara Rapat 

        

    
Jumlah                Pemegang 

Saham 
Jumlah Saham Yang Dimiliki atau 

Diwakili Pemilik/Pemegangnya 

RUPST: 
      

-  Mata acara 
pertama 

: 1 5.300 

-  Mata acara 
kedua  

: 2 
 8.300 

-  Mata acara 
ketiga 

: 2 
 9.300 

-    Mata acara 
keempat 

: 2 
 9.300 

RUPSLB: : 
    



 
-  Mata acara 

pertama 
: 3 

 12.600 

-  Mata 
acara kedua 

: 1 
  

  
 

RUPS TAHUNAN 

1. Mata acara pertama: 

 Fajar Surya 5.300 saham 

 

2. Mata acara kedua 

 Fajar Surya 5.300 saham 

 David 3.000 saham 

 

3. Mata acara ketiga 

 Fajar Surya 5.300 saham 

 Subagyo widodo 4.000 saham 

 

4. Mata acara keempat 

 Subagyo W. Widodo 4.000 saham 

 Fajar surya 5.300 saham 

 

RUPS LUAR BIASA 

1. Mata Acara Pertama 

 Dharmawan P 1.200 saham 

 Rima Panggabean 6.100 saham 

 Ir. Fajar Surya 5.300 saham 

2. Mata Acara Kedua 

 Fajar Surya 5.300 


