
DAFTAR PERTANYAAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 

PT UNILEVER INDONESIA TBK 

23 Mei 2018 

 

MATA ACARA PERTAMA RAPAT 

1. Nama     : Rima Panggabean 
 Untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili : 6.100 saham 
 

 Pertanyaan: Agar saham lebih aktif di bursa, maka bagaimana jika saham ULI dipecah misalnya 
1:10 

 Jawaban: Terima kasih atas masukan Bapak. Kami akan menyampaikan informasi ke publik 
dan pemegang saham jika kami akan memiliki rencana atau informasi terkait. 

 
 Pertanyaan: Kopi sedang booming, apakah Unilever tidak masuk dalam produk ini secara 

eksklusif, karena untuk teh ada 2 produk, Sariwangi dan Lipton. 
 Jawaban: Terima kasih atas usulan dan masukan Bapak. Untuk saat ini kami belum memiliki 

produk kategori kopi, jika ke depannya kami memiliki rencana tersebut, kami 
akan menyampaikan ke pemegang saham. 

 
2. Nama     : Fajar Surya 
 Untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili : 5.300 saham 
 
 Pertanyaan: Data-data dalam Laporan Tahunan 2017 adalah data-data historis atas kinerja 

2017 yang tidak dapat menggambarkan situasi saaat ini dimana misalnya 1 USD 
saat ini sudah hampir Rp14.000, sedangkan tahun-tahun sebelumnya nilai tukar 
Rupiah relatif stabil. Hal tersebut sudah kami sampaikan di rapat tahun lalu 
Rupiah akan naik. 

  Jawaban:  Terima kasih atas pernyataan ada mungkin dapat dikatikan dengan bagaimana 
perusahaan mengantisipasi pergerakan dari kurs rupiah. Hal ini akan dijawab oleh 
Bapak Yudhistira Rusli Direktur Keuangan kami. 

 
    Bapak Yudhistira Rusli: 
    Perseroan memiliki kebijakan cover forward 3 bulan ke depan, sehingga kami 

sudah mengantisipasi hingga tiga bulan ke depan. Untuk tengah tahun ke depan, 
kami akan terus memantau pergerakan Rupiah.  

 
 Pertanyaan: Defisit perdagangan, apa langkah-langkah perseroan. 



  Jawaban:  Kami secara terus menerus terus memonitor keadaan perekonomian Indonesia, 
dan untuk itu kami akan selalu sesuaikan langkah-langkah dan strategi Perseroan 
untuk tetap relevan. 

 
 
MATA ACARA KEDUA 
 
1. Nama     : David 
 Untuk diri sendiri atau kuasa dari : diri sendiri 
 Jumlah saham yang dimiliki/diwakili : 3.000 saham 
 

 Pertanyaan: DPR (Dividend Payout Ratio) sebaiknya tidak tinggi. Untuk perusahaan dengan 
pengembalian ekuitas yang tinggi seperti Unilever maka sebaiknya DPR-nya 
diperkecil supaya nilai perusahaan dapat meningkat lebih cepat. 

 Jawaban: Nilai perusahaan dapat ditingkat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 
dengan membagian dividen secara rutin. Perseroan memiliki cash flow yang 
cukup untuk mendanai investasi dalam capex dan working capital yang baik untuk 
mendanai kegiatan operasional. Oleh karena itu, kami masih dapat membagikan 
laba kami kepada pemegang saham.  

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

 Pertanyaan: Usulan untuk pemegang saham: 
  Shareholder yang memperoleh dividen final untuk dapat membelanjakan 

pemasukan tersebut segera mengingat Rupiah mungkin akan terus melemah dan 
untuk membelanjakan produk-produk Unilever. 

 Jawaban: Terima kasih masukan untuk pemegang saham. 
 
 
MATA ACARA KETIGA 
 
Tidak ada pertanyaan 
 
MATA ACARA KEEMPAT 
 
Tidak ada pertanyaan 


