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Merujuk pada surat Perseroan nomor 08/UNVR/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021, sebagai

berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

34.776.115.776 saham atau 91,156% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.



Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan
Pengangkatan
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi

Ya 91,156%34.698.2
36.758

99,776%68.871.7
18

0,198% 9.007.10
0

0,026% Setuju

Jumlah prosentase setuju, tidak setuju, abstain pada agenda 1 di kolom di atas merupakan
hasil total dan rata-rata karena keterbatasan sistem untuk melakukan input secara detail.
Untuk perincian detail jumlah setuju, tidak setuju dan abstain bagi masing masing nama
direksi dan komisaris dalam setiap mata acara rapat dapat dilihat pada lampiran ringkasan
risalah rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai
Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan
pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai
Direktur  Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.

2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan
dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur
Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.

3. Mengangkat Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:
a. efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat, adalah
sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
• Direktur: Bapak Arif Hudaya;
• Direktur: Bapak Badri Narayanan;
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Ibu Hernie Raharja;
• Direktur: Ibu Reski Damayanti;
• Direktur: Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur: Bapak Willy Saelan;

b. efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
• Direktur: Bapak Arif Hudaya;
• Direktur: Bapak Badri Narayanan;
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Ibu Hernie Raharja;
• Direktur: Ibu Reski Damayanti;
• Direktur: Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur: Ibu Tran Tue Tri;
• Direktur: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur: Bapak Willy Saelan;

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia
Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata
acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang



99,776% 0,198% 0,026%

berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang
berwenang lain; dan
c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa
ada tindakan yang dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima
kuasa berdasarkan kuasa ini.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode
Jabatan

Akhir periode
Jabatan

Periode Ke Independen

Ibu Enny Hartati DIREKTUR 06 Desember 2011 30 Juni 2023 4

Bapak Arif Hudaya DIREKTUR 01 Januari 2020 30 Juni 2023 1

Ibu Ira Noviarti PRESIDEN
DIREKTUR

01 Desember 2020 30 Juni 2023 1

Bapak Willy Saelan DIREKTUR 20 Juni 2016 30 Juni 2023 3

Bapak Rizki
Raksanugraha

DIREKTUR 20 November 2019 30 Juni 2023 2

Ibu Veronika Winanti
Wahyu Utami

DIREKTUR 21 Mei 2019 30 Juni 2023 2

Ibu Hernie Raharja DIREKTUR 01 September 2016 30 Juni 2023 2

Bapak Badri Narayanan DIREKTUR 24 Juli 2020 30 Juni 2023 1

Ibu Reski Damayanti DIREKTUR 25 November 2020 30 Juni 2023 1

Ibu Tran Tue Tri DIREKTUR 28 Januari 2021 30 Juni 2023 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Grha Unilever

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021- 80827000 , Fax : 021- 80827002, http://www.unilever.com

Unilever Indonesia Tbk

29-01-2021 17:47

Unilever Indonesia Tbk

Reski Damayanti



1. Bukti Iklan Risalah Singkat_Bisnis Indonesia.pdf

2. Bukti Iklan Risalah Singkat_Investor Daily.pdf

3. Resume Notaris RUPSLB 2021.pdf

4. Ringkasan Risalah RUPSLB 2021.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Unilever Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Unilever Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
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Reffering the announcement number 08/UNVR/XII/2020 Date 30 December 2020, Listed companies giving report of

general meeting of shareholder’s result on 28 January 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

34.776.115.776 share of 91,156% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.



Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan
Pengangkatan
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi

Ya 91,156%34.698.2
36.758

99,776%68.871.7
18

0,198% 9.007.10
0

0,026% Setuju

Jumlah prosentase setuju, tidak setuju, abstain pada agenda 1 di kolom di atas merupakan
hasil total dan rata-rata karena keterbatasan sistem untuk melakukan input secara detail.
Untuk perincian detail jumlah setuju, tidak setuju dan abstain bagi masing masing nama
direksi dan komisaris dalam setiap mata acara rapat dapat dilihat pada lampiran ringkasan
risalah rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai
Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan
pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai
Direktur  Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.

2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan
dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur
Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.

3. Mengangkat Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:
a. efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat, adalah
sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
• Direktur: Bapak Arif Hudaya;
• Direktur: Bapak Badri Narayanan;
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Ibu Hernie Raharja;
• Direktur: Ibu Reski Damayanti;
• Direktur: Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur: Bapak Willy Saelan;

b. efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
• Direktur: Bapak Arif Hudaya;
• Direktur: Bapak Badri Narayanan;
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Ibu Hernie Raharja;
• Direktur: Ibu Reski Damayanti;
• Direktur: Bapak Rizki Raksanugraha;
• Direktur: Ibu Tran Tue Tri;
• Direktur: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
• Direktur: Bapak Willy Saelan;

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia
Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata
acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang



99,776% 0,198% 0,026%

berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang
berwenang lain; dan
c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa
ada tindakan yang dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima
kuasa berdasarkan kuasa ini.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period of
Positon

Last Period of
Positon

Period to Independent

Ibu Enny Hartati DIRECTOR 06 December 2011 30 June 2023 4

Bapak Arif Hudaya DIRECTOR 01 January 2020 30 June 2023 1

Ibu Ira Noviarti PRESIDENT
DIRECTOR

01 December 2020 30 June 2023 1

Bapak Willy Saelan DIRECTOR 20 June 2016 30 June 2023 3

Bapak Rizki
Raksanugraha

DIRECTOR 20 November 2019 30 June 2023 2

Ibu Veronika Winanti
Wahyu Utami

DIRECTOR 21 May 2019 30 June 2023 2

Ibu Hernie Raharja DIRECTOR 01 September 2016 30 June 2023 2

Bapak Badri Narayanan DIRECTOR 24 July 2020 30 June 2023 1

Ibu Reski Damayanti DIRECTOR 25 November 2020 30 June 2023 1

Ibu Tran Tue Tri DIRECTOR 28 January 2021 30 June 2023 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Unilever Indonesia Tbk

Reski Damayanti

Corporate Secretary

29-01-2021 17:47Date and Time

Unilever Indonesia Tbk

Grha Unilever

Phone : 021- 80827000 , Fax : 021- 80827002, http://www.unilever.com
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This is an official document of Unilever Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Unilever Indonesia Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.
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“Yang penting dalam 
hal ini adalah 
apakah saham 
tersebut secara 
fundamental baik, di 
mana pemilihannya 
dilakukan dengan 
proper.

  STRATEGI INVESTASI  

TATA ULANG PORTOFOLIO
Bisnis, JAKARTA — Industri asuransi jiwa dan dana pensiun perlu 
menata ulang komposisi aset dalam portofolio untuk memastikan 

kinerja investasi tetap terjaga secara jangka panjang.

Wibi Pangestu Pratama

redaksi@bisnis.com

B
erdasarkan data 
Otoritas Jasa Ke-
uang an (OJK), 
No vem ber 2020, 
in dus tri asuransi 
ji wa memilih aset 

uta ma be ru pa reksa dana untuk 
me na na mkan modalnya dengan 
por si 33,82% dari total aset atau 
Rp158,54 triliun. Kemudian, di su-
sul saham dengan porsi 27,85% 
yakni Rp130,58 triliun dan surat 
berharga negara (SBN) sebesar 
16,97% yakni Rp79,54 triliun. 

Sementara itu, aset dominan 
bagi industri dana pensiun yakni 
deposito dengan porsi 28,53% atau 
Rp87,25 triliun pada Desember 
2020. Diikuti oleh SBN sebesar 
24,54% atau Rp75,04 triliun dan 
obligasi dengan 22,1% atau Rp67,67 
triliun. Adapun, saham justru hanya 
berkontribusi se besar 10,51% atau 
Rp32,14 tri liun.

Pengamat Pasar Modal dari Uni-
versitas Indonesia, Budi Frensidy 
me ngatakan instrumen investasi 
di pasar modal memiliki risiko 
ter sendiri. Risiko-risiko itu di an-
ta ranya kerugian yang berasal dari 
naik-turun harga saham hingga 
emiten yang tak lagi tercatat di 
Bursa (delisting). 

Beberapa strategi seperti me la-
kukan diversifi kasi portofolio bisa 
ditempuh untuk mencegah risiko 
penurunan kinerja. Menurutnya, 
dana untuk satu saham sebaiknya 
tak lebih dari 10% total 
investasi, atau harus 
memegang 

paling sedikit saham di 10 emiten.
Menjaga kepemilikan saham 

pada kisaran 5% bahkan menjadi 
langkah aman untuk menjaga 
dana yang diinvestasikan dengan 
horizon jangka panjang itu. 

“Terakhir, nilai saham sedapat 
mungkin juga tidak lebih dari 
lima kali nilai rata-rata transaksi 
harian,” ujarnya saat dihubungi 
Bisnis, Kamis (28/1). 

Dia menilai investasi dengan 
horizon jangka panjang bisa me-
manfaatkan momen koreksi untuk 
menambah porsi saham yang 
menawarkan kinerja fundamental 
yang apik. 

Menurutnya, kebijakan investasi 
yang tepat harus menjadi perhatian 
perusahaan-perusahaan asuransi 
dan dana pensiun seiring me re-
baknya isu unrealized loss di Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan. Seperti 
diketahui, badan itu menjalankan 
fungsi proteksi dan mengelola 
dana pensiun bagi para pekerja.

Berdasarkan catatan BPJS 
Ketenagakerjaan per 31 Desember 
2020, BPJS menyebar dananya ke 
beberapa aset dengan komposisi 
64% investasi ditempatkan di 
surat utang, 17% di saham, 10% 
deposito, 8% reksa dana, dan 
1% investasi langsung.

PASAR MODAL

Ketua Asosiasi Dana Pensiun 
Indonesia (ADPI), Suheri Lubis 
mengatakan masih menggunakan 
saham sebagai salah satu 
instrumen investasi untuk horizon 
jangka panjang sehingga masih 
prospektif memberikan imbal hasil 
yang sesuai. 

Karakteristik itu pun membuat 
lembaga jasa keuangan perlu me-
li hat maksud dan tujuan in ves-
tasinya. Menurut Suheri, industri 

dana pensiun yang berorientasi 
pada pemenuhan liabilitas jangka 
panjang cocok sehingga bisa 
memilih aset dari pasar modal.

“Beberapa data menunjukkan 
untuk jangka panjang investasi 
di pasar saham jika dilakukan 
de ngan proper, analisa yang me-
ma dai, terutama fundametal, da-
pat memberikan hasil yang lebih 
tinggi daripada instrumen pasar 
uang,” ujar Suheri.

Suheri menyebut industri bakal 
menaikkan porsi dana pada saham 
dan reksa dana saham mengikuti 
kondisi sebelum pandemi. Dengan 
demikian, dia menyebut kerugian 
dan keuntungan yang belum 
terealisasi menjadi hal yang wajar 
ketika memilih aset yang volatil 
secara jangka pendek. 

“Yang penting dalam hal ini 
adalah apakah saham tersebut 
secara fundamental baik, di mana 
pemilihannya dilakukan dengan 
proper,” katanya. 

��RAPAT KERJA BANK BTN TAHUN 2021

Bisnis/Arief Hermawan P

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah) menerima 
plakat dari Plt Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. Nixon LP Napitupulu (kanan) disaksikan Komisaris Utama 
Bank BTN Chandra Hamzah seusai seremoni pembukaan Rapat 
Kerja Bank BTN tahun 2021 di Jakarta, Kamis (28/1). Rapat Kerja 

yang mengusung tema Transform to Achieve Sustainable Growth ini 
membahas tentang strategi dan rencana bisnis perusahaan di tahun 
2021, serta road map perseroan untuk menjadi The Best Mortgage 
Bank in South East Asia pada tahun 2025. 

UTAK-ATIK RACIKAN INVESTASI
Industri dana pensiun dan asuransi jiwa memetakan kembali 

komposisi aset investasi pada 2021 sejalan dengan momentum 

pemulihan ekonomi. Berikut potret aset-aset pilihan kedua 

industri tersebut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). 
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Bisnis/Adi PramonoSumber: OJK
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 2017 2018 2019 Nov-20

Penempatan Investasi Nilai Komposisi Nilai Komposisi Nilai Komposisi Nilai Komposisi

Reksadana 164.554 35,88% 167.105 36,02% 166.074 34,02% 158.538 33,82%
Saham 139.783 30,48% 141.369 30,47% 147.685 30,25% 130.580 27,85%
SBN RI 59.945 13,07% 63.826 13,76% 74.243 15,21% 79.543 16,97%
Deposito 42.284 9,22% 35.725 7,70% 34.299 7,03% 29.937 6,39%
Obligasi 30.888 6,74% 25.767 5,55% 27.355 5,60% 27.868 5,94%
Penyertaan Langsung 5.121 1,12% 7.747 1,67% 9.850 2,02% 11.364 2,42%

Jumlah Investasi 458.589   463.961   488.183   468.838  

 2017 2018 2019     Des 20

Penempatan Investasi  Nilai Komposisi Nilai Komposisi Nilai Komposisi Nilai Komposisi

Reksadana 15.917 6,25% 16.884 6,47% 15.167 5,37% 17.169 5,61%
Saham 31.613 12,42% 30.601 11,73% 30.587 10,82% 32.139 10,51%
SBN RI 58.357 22,93% 59.297 22,72% 67.409 23,85% 75.044 24,54%
Deposito 69.763 27,41% 70.863 27,16% 79.228 28,03% 87.249 28,53%
Obligasi 55.725 21,90% 58.626 22,47% 62.623 22,16% 67.574 22,10%
Penyertaan Langsung 8.183 3,22% 9.373 3,59% 9.778 3,46% 10.100 3,30%

Jumlah Investasi 254.482   260.944   282.635   305.831

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                                      

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 

15/2020”), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD 

Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut “Rapat”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut: 

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

 Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 28 Januari 2021 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever,                     

Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

 Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.53 WIB sampai 10.27 WIB

 Mata Acara Rapat:

 1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

 Hadir secara Fisik : 

 Direktur   :  Bapak Arif Hudaya;

 Direktur   :  Ibu Reski Damayanti;

 Turut hadir secara virtual / media telekonferensi

 Direksi:

 Dewan Komisaris:

  Komisaris Independen :  Ibu Debora Herawati Sadrach;

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya 
pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang 
mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:

Jumlah Saham Persentase

34.776.115.776 91,156%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

 Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang 

untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan 

kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan 

dan/atau memberikan pendapat. 

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

 Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan 

ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan 

dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8  Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata 

acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka 

keputusan Rapat harus diambil untuk Agenda Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 

 Keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan 

unbundling. 

 Usulan keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil 

sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

 Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung 

dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah 

saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :     

Sub-Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain

pengunduran diri Bapak Jochanan 
Senf dari jabatannya sebagai Direktur 
Perseroan.

34.767.257.476 saham 
mewakili 99,97% 

2.500 saham 
mewakili 0,00%

8.855.800 saham 
mewakili 0,02%

pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari 
jabatannya sebagai Direktur Perseroan

34.767.257.476 saham 
mewakili 99,97%  

3.000 saham 
mewakili 0,00%

8.855.300 saham 
mewakili 0,02%

Pengangkatan Ibu Tran Tue Tri sebagai 
Direktur Perseroan.

34.560.195.921 saham 
mewakili 99,37% 

206.609.655 saham 
mewakili 0,59%

9.310.200 saham 
mewakili 0,02%

H. Keputusan Rapat

 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak 

tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada 

beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau 

sebagai Direktur  Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan. 

 2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal      

31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau 

untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai 

Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan. 

 3. Mengangkat Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak 

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 

 4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:

  a. efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

  b.  efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

 5.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-

sama maupun sendiri-sendiri untuk:

  a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam 

bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;

  b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika 

disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan

  c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang 

dikecualikan. 

 Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 

 2.  Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan 

 3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. 

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 29 Januari 2021

Direksi Perseroan

Direksi 

PT ADHI PERSADA BETON

PENGUMUMAN

F I N AN S I A L



Ketua Komisi DPR RI Sugeng Su-
parwoto menuturkan, pada 25 Januari 
lalu, pihaknya telah merampungkan 
rancangan terbaru dari Undang-Un-
dang Energi Baru dan Terbarukan ini. 
Penyelesaian undang-undang merupa-
kan bentuk konsistensi anggota dewan 
dalam merealisasikan porsi energi 
terbarukan sebesar 23% pada 2025.   

“Semoga Oktober nanti Undang
-Undang Energi Baru dan Terbaru-
kan akan segera tuntas, ini undang
-undang baru di Indonesia,” kata dia 
dalam diskusi daring Sustainable 
Energy: Green and Clean di Jakarta, 
Kamis (28/1). 

Dia menjelaskan, pengembangan 
EBT sangat penting, meski tidak 
otomatis menggantikan energi fosil. 
Bahkan, dalam Rencana Umum Ener-
gi Nasional (RUEN), porsi fosil pada 
2025 juga masih cukup besar yakni le-
bih dari 60%. Namun, kata dia, sebuah 
negara maju harus punya keandalan 
dan kemandirian energi.  

Dalam Rancangan Undang-Un-
dang Energi Baru dan Terbarukan 
yang diperoleh Investor Daily, diatur 
mengenai pemanfaatan energi baru 
dan terbarukan. Salah satu energi 
baru yang diatur yakni nuklir, melalui 
pembangkit listrik tenaga nuklir dan 
pembangkit panas nuklir. Rancangan 
beleid ini juga mengatur soal harga 
listrik dan insentif bagi pemanfataan 
energi baru terbarukan. 

Pada Pasal 50 dan 51 rancangan 
undang-undang itu disebutkan bahwa 
harga EBT ditetapkan pemerintah 
pusat berdasarkan nilai keekonomian 
berkeadilan dengan mempertimbang-
kan tingkat pegembangan yang wajar 
bagi badan usaha.

 Dalam Pasal 51 juga diatur bahwa 
dalam hal harga listrik energi terba-
rukan lebih tinggi dari biaya pokok 
penyediaan (BPP) listrik PT PLN (Per-
sero), pemerintah wajib memberikan 
pengembalian selisihnya kepada PLN 
atau badan usaha. 

Selanjutnya di Pasal 52 diatur me-
ngenai pemberian insentif kepada 
badan usaha EBT, serta badan usaha 
di sektor tenaga listrik yang menggu-
nakan energi tak terbarukan namun 
memenuhi Standar Portofolio Energi 
Terbarukan oleh pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Insentif yang 
diberikan ini bisa berupa insentif fis-
kal dan nonfiskal untuk jangka waktu 
tertentu. 

Tak hanya itu, di Pasal 24 disebut-
kan pemerintah dapat menugaskan 
BUMN listrik atau perusahaan listrik 
swasta untuk membeli listrik energi 
baru. Sementara perusahaan migas 
pelat merah dan swasta dapat ditugas-
kan untuk membeli bahan bakar dari 
energi baru. 

Selanjutnya di Pasal 40, perusahaan 

listrik milik negara diwajibkan mem-
beli listrik energi terbarukan. Pasal 
yang sama juga mengatur pemerintah 
dapat menugaskan badan usaha swas-
ta dapat yang memiliki wilayah usaha 
ketenagalistrikan membeli listrik 
energi terbarukan, dan perusahaan 
migas milik negara maupun swasta 
membeli bahan bakar dari energi 
terbarukan. 

Rancangan undang-undang ini juga 
menyebutkan soal kewajiban pemerin-
tah pusat dan daerah mengusahakan 
dana EBT  untuk mencapai target 
kebijakan energi nasional di Pasal 
53. Sumber dana ini bisa dari APBN, 
APBD, pungutan ekspor energi tak 
terbarukan, dana perdagangan kar-
bon, dana sertifikat energi terbarukan, 
dan sumber lain yang sah dan tidak 
bertentangan dengan peraturan per-
undang-undangan. 

Dana EBT ini dapat 
digunakan untuk pem-
biayaan infrastruktur 
dan insentif energi 
baru dan terbarukan, 
kompensasi  badan 
usaha, penelitian dan 
pengembangan energi 
baru dan terbarukan, 
peningkatan kapasitas 
dan kualitas sumber 
daya manusia di sektor 
energi ini, dan subsi-
di harga energi terba-
rukan yang harganya 
belum dapat bersaing 
dengan energi tak ter-
barukan.

Kurang Menarik
Ketua Masyararakat Energi Terba-

rukan Indonesia (METI) Surya Darma 
menyebutkan, pengembangan energi 
baru terbarukan memang membu-
tuhkan biaya besar. Hingga 2025 saja, 
diperkirakannya dibutuhkan dana 
hingga Rp 1.500 triliun untuk menge-
jar kenaikan porsi energi terbarukan 
sebesar 13%. Karenanya, peran sektor 
swasta harus diprioritaskan. 

“Kita perlu mempromosikan agar 
investor mau investasi di sini. Studi 
katakan [investasi di sini] sama sekali 
tidak ada daya tarik,” ujar dia. 

Senada, Direktur Utama Medco 
Energi Hilmi Panigoro menilai pera-
turan mengenai energi baru terbaru-
kan yang berlaku saat ini masih bisa 
diperbaiki. Untuk mengundang inves-
tasi masuk ke Indonesia, pemerintah 
harus dapat memberikan tingkat 

pengembalian modal yang menarik 
bagi pengusaha. Dengan demikian, 
pengusaha akan berlomba-lomba be-
rinvestasi. 

“Pemerintah harus lebih berani 
menerapkan fiskal yang oke. Enggak 
semua fiskal itu bisa berlaku buat 
semua pengusaha. Insentif fiskal ini 
harusnya case by case,” tegas dia. 

Mengacu data Kementerian ESDM, 
dari potensi energi terbarukan 417,8 
GW, pemanfaatannya hingga hari ini 
baru sebesar 10,4 GW atau 2,5%. Rin-
cinya, kapasitas terpasang pembangkit 
surya baru sebesar 0,15 GW dari 
potensi 207,8 GW, energi air baru 6,12 
GW dari 75 GW, energi bayu 0,15 GW 
dari 60,6 GW, bioenergy 1,9 GW dari 
32,6 GW, panas bumi 2,13 GW dari 23,9 
GW, serta energi laut dengan potensi 
17,9 GW malah belum dimanfaatkan 
sama sekali.

JAKAR TA – PT Per tamina 
Gas Operation East Java Area 
(Pertagas OEJA) menyalurkan 
bantuan untuk penanggulangan 
bencana alam musibah banjir di 
Kabupaten Jember, Provinsi Jawa 
Timur. Dalam rangka aksi cepat 
tanggap bencana banjir Jember 
ini, Pertagas OEJA, berkolaborasi 
dengan PT Pertamina (Persero) 
Marketing Operation Region V. 

Sinergi ini diharapkan menjadi 
semangat pemulihan bencana dan 
menularkan semangat kebersama-
an bagi stakeholder lainnya.  Selain 
itu, perusahaan juga berkordinasi 

dengan pihak BPBD Jember serta 
Relawan Aksi Cepat Tanggap.

Head of HSSE Pertagas OEJA, 
Fithro Rizki menyampaikan, kon-
tribusi ini merupakan wujud dari 
komitmen pengembangan masya-
rakat sekitar perusahaan.“Kami 
berharap bantuan ini sesuai ke-
butuhan masyakat korban banjir 
dan bantuan ini dapat bermanfaat 
bagi mereka,” ujar Fithro.   

Secara simbolis, bantuan berupa 
air bersih, sembako, obat-obatan 
dan Bright Gas diserahkan kepada 
Budiono, Kepala Desa Wonoasri, 
Kecamatan Tempurejo, Jember.

“Terima kasih kepada Per-
tamina Gas yang telah peduli 
terhadap kami. Semoga bantuan 
bisa bermanfaat bagi warga kami 
dan mudah-mudahkan bantuan 
ini meringankan beban hidup 
warga.” ujarnya.

Bencana banjir di Jember ter-
jadi pada  14 Januari 2021. Sa-
lah satu lokasi terjadinya banjir 
adalah Desa Wonoasri. Banjir di 
desa ini terbilang cukup parah, 
beberapa titik lokasi ketinggian 
air mencapai 2 meter lebih.

Sekitar 100 keluarga meng-
ungsi ke tempat aman seperti 

kantor desa dan sekolah dasar. 
Jumlah tersebut belum termasuk 
dengan warga yang mengungsi 
ke rumah sanak saudara. Akibat 
banjir, masyarakat mengalami 
kerugian secara materiil maupun 
non materiil. 

Pertagas sebagai bagian dari 
Sub Holding Gas PT Perusahaan 
Gas Negara Tbk terus melanjut-
kan komitmennya untuk berperan 
aktif dalam penanganan bencana 
di berbagai wilayah di Indonesia, 
sebelumnya Pertagas telah mem-
berikan bantuan untuk bencana di 
Gunung Mas. (es)

JAKARTA – Freeport McMoran 
menyatakan membutuhkan kepu-
tusan pemerintah terkait kelanjutan 
proyek pabrik pengolahan dan 
pemurnian (smelter) miliknya dalam 
waktu dekat ini. Pasalnya, Freeport 
memiliki kewajiban untuk meram-
pungkan pembangunan smelter 
pada 2023. 

President dan Chief Executive 
Officer (CEO) Freeport McMoran 
Richard Adkerson menjelaskan, 
diskusi dengan pemerintah ter-
kait pembangunan smelter masih 
berlangsung. Saat ini terdapat be-
berapa alternatif rencana tersebut, 
yakni pembangunan smelter baru 
di Gresik, Jawa Timur atau pening-
katan kapasitas dari smelter milik 
PT Smelting dan proyek smelter 
baru oleh pihak ketiga. Dengan 
adanya berbagai opsi ini, Freeport 
McMoran berharap segera ada 
kepastian terkait rencana pemba-
ngunan smelter ini dalam waktu 
dekat, setidaknya dalam tahun ini. 

“Kami juga ada batas waktu yang 
sedang kami upayakan dengan 
pemerintah agar bisa diperpanjang 
satu tahun, tetapi kami harus mu-
lai dengan smelter di Gresik atau 
menjalankan opsi lain, pemerintah 
ada di dalamnya. Jadi itu akan 
diselesaikan dalam jangka waktu 

itu,” kata dia dalam conference call 
Kinerja Kuartal IV 2020, Selasa 
(26/1) waktu setempat. 

Adkerson menjelaskan, rencana 
awal pembangunan smelter baru 
di Gresik terkendala pandemi 
Covid-19, utamanya terkait tenaga 
kerja dan kontrak internasional. 
Akan tetapi dalam beberapa bulan 
terakhir, PT Freeport Indonesia 
dan pemerintah telah membahas 
alternatif lain dari rencana tersebut, 
yakni peningkatan kapasitas smelter 
eksisting PT Smelting hingga naik 
30%. Rencana ini disebutnya bisa 
memenuhi sebagian kewajiban 
Freeport Indonesia ke pemerintah
.“Diskusi komersial dan pendanaan 
ekspansi ini sedang berlangsung, 
dan rekayasanya masih dalam 
progress,” ujarnya. 

Dia melanjutkan, sesuai arahan Pe-
merintah Indonesia, Freeport Indo-
nesia juga tengah berdiskusi dengan 
pihak ketiga terkait pembangunan 
smelter baru yang lokasinya selain di 
Jawa Timur. Proyek ini bakal meng-
gantikan rencana konstruksi smelter 
baru di Gresik. Freeport Indonesia 
berserta mitra dengan pemerintah 
tengah bekerja untuk mencapai satu 
keputusan. Pemerintah Indonesia 
disebutnya tertarik dengan skema 
ini lantaran berhubungan dengan 

rencana pemerintah membangun 
industri baterei. 

Dalam proyek ini, pembangunan 
dan pendanaan akan ditanggung 
pihak ketiga. “Sementara Freeport 
Indonesia berkomitmen menjadi 
pemasok konsentrat untuk proyek 
tersebut,” tutur Adkerson.

Sebagai informasi, pihaknya 
ketiga yang dimaksud ini adalah 
Tsingshan Steel yang akan memba-
ngun smelter di Halmahera 

Adkerson menekankan, harus 
diingat bahwa lebih dari 70% beban 
negatif keekonomian proyek smel-
ter akan ditangguh Pemerintah In-
donesia jika rencana pembangunan 
smelter baru di Gresik dijalankan. 
Karenanya, pihaknya berupaya 
membuat proyek smelter ini men-
jadi seekonomis mungkin. 

Dengan alternatif ekspansi smel-
ter eksisting misalnya, kebutuhan 
investasi pembangunan smelter 
baru yang mencapai US$ 3 miliar 
bisa dipangkas. Freeport pernah 
menyebutkan kebutuhan dana 
untuk ekspansi smelter hanya se-
kitar US$ 250 juta. Executive Vice 
President & Chief Financial Officer 
Freeport McMoran Kathleen Qu-
irk mengungkapkan, pengerjaan 
proyek ekspansi ini akan dipimpin 
oleh Mitsubishi Materials sebagai 

pemegang saham mayoritas di PT 
Smelting. 

“Freeport Indonesia akan mene-
ruskan pendanaan ke perusahaan 
smelter sebagai pinjaman dan 
kemungkinan akan mengkonversi-
nya menjadi ekuitas begitu smelter 
selesai,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dalam skema 
pembangunan smelter dilaku-
kan oleh pihak ketiga, Freeport 
Indonesia bisa fokus menggarap 
tambangnya. Terkait pendanaan, 
pihaknya membuka peluang men-
jadi pemegang saham minoritas di 
proyek smelter ini sebagaimana 
yang dilakukan di PT Smelting.

Saat ini, pihaknya masih dalam 
tahap awal evaluasi kedua alternatif 
pembangunan smelter ini. “Tetapi 
kami perlu mendapat kepastian da-
lam beberapa bulan ke depan untuk 
membuat keputusan langkah mana 
yang diambil,” ungkap Kathleen.

Pembangunan smelter ini meru-
pakan kewajiban Freeport seiring 
dengan kesepakatan dalam pener-
bitan lisensi Izin Usaha Pertam-
bangan Khusus (IUPK) pada akhir 
2018 silam. Dalam kesepakatan itu 
disebutkan bahwa Freeport harus 
membangun smelter paling lama 
lima tahun atau harus rampung di 
2023. (ayu)
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 JAKARTA – Komisi VII DPR RI menargetkan penyu-
sunan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan 
Terbarukan dapat diselesaikan pada Oktober tahun 
ini.  Salah satu energi baru yang diatur yakni nuklir, 
melalui pembangkit listrik tenaga nuklir dan pem-
bangkit panas nuklir. 

Diskon Diperpanjang
Petugas merekam angka pemakaian listrik dengan ponsel di Serang, Banten, Kamis (28/1/2021). Untuk meringankan warga terdampak pandemi,  PT PLN kembali 
memperpanjang diskon tagihan listrik untuk golongan 450 VA hingga 100 persen dan untuk golongan 900 VA sebesar 50 persen yang berlaku untuk bulan Janua-
ri, Februari dan Maret 2021. 

Sugeng Suparwoto

Antara

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 
PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                                      
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 
15/2020”), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik 
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD 
Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut “Rapat”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut: 

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

 Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 28 Januari 2021 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever,                     
Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

 Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.53 WIB sampai 10.27 WIB

 Mata Acara Rapat:

 1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

 Hadir secara Fisik : 

 Direktur   :  Bapak Arif Hudaya;
 Direktur   :  Ibu Reski Damayanti;

 Turut hadir secara virtual / media telekonferensi

 Direksi:

	 •	 Presiden	Direktur	 :		 Ibu	Ira	Noviarti;
	 •	 Direktur		 :		 Bapak	Badri	Narayanan;
	 •	 Direktur		 :		 Ibu	Enny	Hartati;
	 •	 Direktur		 :		 Ibu	Hernie	Raharja;
	 •	 Direktur		 :		 Bapak	Rizki	Raksanugraha;
	 •	 Direktur		 :	 Ibu	Veronika	Winanti	Wahyu	Utami;	dan
	 •	 Direktur		 :		 Bapak	Willy	Saelan;	

 Dewan Komisaris:

	 •	 Presiden	Komisaris	 :		 Bapak	Hemant	Bakshi
	 •	 Komisaris	Independen	 :		 Bapak	Alexander	Rusli;
  Komisaris Independen :  Ibu Debora Herawati Sadrach;
	 •	 Komisaris	Independen	 :		 Bapak	Erry	Firmansyah;
	 •	 Komisaris	Independen	 :		 Bapak	Hikmahanto	Juwana;	dan
	 •	 Komisaris	Independen	 :		 Bapak	Ignasius	Jonan	

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya 
pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang 
mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:

Jumlah Saham Persentase

34.776.115.776 91,156%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

 Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang 
disampaikan	melalui	 Biro	Administrasi	 Efek	 Perseroan,	 PT	 Sharestar	 Indonesia	 (“BAE”)	 sebelum	Rapat	 diadakan	
untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan 
kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan 
dan/atau memberikan pendapat. 

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

 Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan 
melalui	BAE	Perseroan	sebelum	Rapat	diadakan	untuk	dibahas	pada	saat	Rapat,	namun	dalam	batas	waktu	yang	
ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan 
dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8  Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata 
acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka 
keputusan Rapat harus diambil untuk Agenda Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 

 Keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan 
unbundling. 

 Usulan keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil 
sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

 Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung 
dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah 
saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :     

Sub-Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain

pengunduran diri Bapak Jochanan 
Senf dari jabatannya sebagai Direktur 
Perseroan.

34.767.257.476 saham 
mewakili 99,97% 

2.500 saham 
mewakili 0,00%

8.855.800 saham 
mewakili 0,02%

pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari 
jabatannya sebagai Direktur Perseroan

34.767.257.476 saham 
mewakili 99,97%  

3.000 saham 
mewakili 0,00%

8.855.300 saham 
mewakili 0,02%

Pengangkatan Ibu Tran Tue Tri sebagai 
Direktur Perseroan.

34.560.195.921 saham 
mewakili 99,37% 

206.609.655 saham 
mewakili 0,59%

9.310.200 saham 
mewakili 0,02%

H. Keputusan Rapat

 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak 
tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada 
beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau 
sebagai Direktur  Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan. 

 2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal      
31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau 
untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai 
Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan. 

 3. Mengangkat Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak 
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 

 4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:

  a. efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

	 	 	 •	 Presiden	Direktur	 :	 Ibu	Ira	Noviarti;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Arif	Hudaya;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Badri	Narayanan;	
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Enny	Hartati;	
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Hernie	Raharja;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Reski	Damayanti;	
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Rizki	Raksanugraha;
	 	 	 •	 Direktur	 :		 Ibu	Veronika	Winanti	Wahyu	Utami;	dan
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Willy	Saelan;

  b.  efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

	 	 	 •	 Presiden	Direktur	 :	 Ibu	Ira	Noviarti;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Arif	Hudaya;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Badri	Narayanan;	
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Enny	Hartati;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Hernie	Raharja;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Reski	Damayanti;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Rizki	Raksanugraha;
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Ibu	Tran	Tue	Tri;
	 	 	 •	 Direktur	 :		 Ibu	Veronika	Winanti	Wahyu	Utami;	dan
	 	 	 •	 Direktur	 :	 Bapak	Willy	Saelan;

 5.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri untuk:

  a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam 
bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;

  b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika 
disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan

  c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang 
dikecualikan. 

 Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain; 
 2.  Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan 
 3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. 

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 29 Januari 2021
Direksi Perseroan
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PENGUMUMAN 

 

RINGKASAN RISALAH 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  

PT UNILEVER INDONESIA Tbk 

 

 

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Unilever Indonesia Tbk, 

perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green 

Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 

(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut “Rapat”). 

 

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) 

POJK 15/2020 sebagai berikut:  

 

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata 

acara Rapat 

 

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 28 Januari 2021 dan tempat 

pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, 

BSD City, Tangerang, Banten 15345. 

 

Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.53 WIB sampai 10.27 WIB 

 

Mata Acara Rapat: 

1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan. 

    

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat 

 

Hadir secara Fisik :  

 Direktur : Bapak Arif Hudaya; 

Direktur : Ibu Reski Damayanti; 

 

 

 



Turut hadir secara virtual / media telekonferensi 

Direksi: 

• Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti; 

• Direktur : Bapak Badri Narayanan; 

• Direktur : Ibu Enny Hartati; 

• Direktur : Ibu Hernie Raharja; 

• Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha; 

• Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan 

• Direktur  : Bapak Willy Saelan;  

 

Dewan Komisaris: 

• Presiden Komisaris : Bapak Hemant Bakshi; 

• Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli; 

• Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach; 

• Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah; 

• Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan 

• Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan  

 

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau 

diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham 

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 

38,150,000,000 adalah: 

 

Jumlah Saham Persentase 

 

34,776,115,776 
 

 

91.156% 
 

 

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat 

terkait mata acara Rapat 

 

Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk 

menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui Biro Administrasi Efek 

Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“BAE”) sebelum Rapat diadakan untuk dibahas 

pada saat Rapat. Selain itu, pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat 

memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir 

dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.  

 

E.  Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 

pendapat terkait seluruh mata acara Rapat 

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya 

untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan 



untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan 

Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, 

tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham 

atau kuasa Pemegang Saham. 

 

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8  Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang 

diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus 

diambil untuk Agenda Pertama Rapat dengan pemungutan suara berdasarkan suara 

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara 

sah dalam Rapat.  

 

Keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan 

suara secara tertutup dan unbundling.  

 

Usulan keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat disetujui secara sah dengan 

pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah 

ini. 

  

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat. 

 

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan 

seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu 

Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang 

pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :     

Sub-Agenda Suara Setuju Suara Tidak 

Setuju 

Abstain 

pengunduran diri Bapak 

Jochanan Senf dari 

jabatannya sebagai 

Direktur Perseroan. 

34.767.257.476 

saham 

mewakili 

99,97%  

2.500 

saham 

mewakili 

0,00% 

8.855.800                        

saham 

mewakili 0,02% 

pengunduran diri Ibu Sri 

Widowati dari jabatannya 

sebagai Direktur Perseroan 

34.767.257.476 

saham 

mewakili 

99,97%   

3.000 saham 

mewakili 

0,00% 

8.855.300                       

saham 

mewakili 0,02% 

Pengangkatan Ibu Tran 

Tue Tri sebagai Direktur 

Perseroan. 

34.560.195.921 

saham 

mewakili 

99,37%  

206.609.655 

saham 

mewakili 

0,59% 

9.310.200 

saham 

mewakili 0,02% 



H. Keputusan Rapat 

  

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jochanan Senf dari jabatannya sebagai 

Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan 

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk 

semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa 

jabatan beliau sebagai Direktur  Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin 

dalam buku Perseroan.  

 

2. Menyetujui pengunduran diri Ibu Sri Widowati dari jabatannya sebagai Direktur 

Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan pelunasan 

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua 

tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan 

beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam 

buku Perseroan.  

 

3. Mengangkat Ibu Tran Tue Tri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya 

Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak 

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk 

memberhentikannya sewaktu-waktu.  

 

4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan: 

a. efektif sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, 

adalah sebagai berikut: 

• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti; 

• Direktur:  Bapak Arif Hudaya; 

• Direktur:  Bapak Badri Narayanan;  

• Direktur:  Ibu Enny Hartati;  

• Direktur:  Ibu Hernie Raharja; 

• Direktur:  Ibu Reski Damayanti;  

• Direktur:  Bapak Rizki Raksanugraha; 

• Direktur:   Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan 

• Direktur:  Bapak Willy Saelan; 

 

b.  efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, 

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk 

memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: 

• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti; 

• Direktur:  Bapak Arif Hudaya; 



• Direktur:  Bapak Badri Narayanan;  

• Direktur:  Ibu Enny Hartati; 

• Direktur:  Ibu Hernie Raharja; 

• Direktur:  Ibu Reski Damayanti; 

• Direktur:  Bapak Rizki Raksanugraha; 

• Direktur:  Ibu Tran Tue Tri; 

• Direktur:   Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan 

• Direktur:  Bapak Willy Saelan; 

 

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia 

Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk: 

a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara 

Rapat  di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris; 

b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam 

mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau 

penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan 

c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, 

tanpa ada tindakan yang dikecualikan.  

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak 

lain;  

2.  Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan  

3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh 

penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.  

 

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 

ayat (2) POJK No. 15/2020. 

 

 

Tangerang, 29 Januari 2021 

Direksi Perseroan 


