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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1  Sejarah PT. Unilever 

 Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional 

terbesar di dunia yang bergerak di bidang produksi Home and Personal Care, 

Food and Ice Cream.1 Sejarah PT. Unilever Indonesia Tbk. didirikan pada 5 

Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Pada tanggal 22 Juli 1980 nama 

perusahaan diubah menjadi PT. Levers Brothers Indonesia, dan mengubah nama 

perusahaan lagi pada tanggal 30 Juni 1997 nama perusahaan menjadi PT. Unilever 

Indonesia Tbk. Induk usaha Unilever Indonesia adalah Unilever Indonesia 

Holding B.V. Sedangkan induk usaha utama adalah Unilever N.V., Belanda. 

Kantor pusat Unilever berlokasi di Grha Unilever, BSD Green Office Park Kav. 3, 

Jln BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, dan pabrik berlokasi di Jl. 

Jababeka 9 Blok D, Jl. Jababeka Raya Blok O, Jl. Jababeka V Blok V No. 14-16, 

Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, serta Jl. Rungkut 

Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Telp: 

(62-21) 8082-7000 (Hunting), Fax: (62-21) 8082-7002. 

 PT. Unilever Indonesia Tbk, telah menjadi pemimpin pasar untuk produk 

Home and Personal Care, dan juga Food and Ice Cream di Indonesia. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Unilever 

meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang 

meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk–produk 

kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Merek-
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merek yang dimiliki Unilever Indonesia, antara lain: Domestos, Molto, Rinso, Cif, 

Unilever Pure, Surf, Sunlight, Vixal, Super Pell, Wipol, Lux, Rexona, Lifebuoy, 

Sunsilk, Closeup, Fair&Lovely, Zwitsal, Pond’s, TRESemme, Dove, Pepsodent, 

AXE, Clear, Vaseline, Citra, Citra Hazeline, SariWangi, Bango, Blue Band, 

Royco, Buavita, Wall’s Buavita, Wall’s, Lipton, Magnum, Cornetto, Paddle Pop, 

Feast, Populaire dan Viennetta, dan lain-lain. 

Pada tanggal 16 Nopember 1981, UNVR memperoleh pernyataan efektif 

dari BAPEPAM untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham UNVR 

(IPO) kepada masyarakat sebanyak 9.200.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per 

saham dengan harga penawaran Rp3.175,- per saham. Saham saham tersebut 

dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Januari 1982 dengan 

kode saham UNVR. Hingga pada tahun 2015 tercatat harga IPO (Initial Public 

Offering) saham UNVR sebesar Rp. 37.000,- per lembar, dengan jumlah saham 

sebanyak 7.630.000.000 lembar atau sekitar 15% dari total saham, dengan jumlah 

saham tersebut maka nilainya sama dengan 1.145.122.500 saham dimiliki 

masyarakat . 

PT. Unilever Indonesia Tbk. merupakan salah satu perusahaan manufaktur 

subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, dan terdaftar dalam perusahaan 

syariah di Jakarta Islamic Index. Saham dari Perusahaan Unilever Indonesia 

(UNVR) memiliki kinerja dan reputasi yang baik di dalam pasar modal, serta 

mempunyai prospek yang baik dalam ketahanan perusahaannya untuk waktu 

jangka panjang. Hal ini menjadi daya tarik investor untuk memilih Unilever 

sebagai investasi saham. Unilever memiliki produk unggulan dan berbagai brand 



 

 
49 

terkenal di Indonesia, sehingga mampu memberikan kepercayan investor untuk 

berinvestasi saham jangka panjang di Unilever (UNVR). 

4.2 Visi, Misi PT Unilever Indonesia 

a. Visi 

Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan 

menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. 

b. Misi  

1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap 

hari. 

2. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan 

lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi 

mereka dan orang lain. 

3. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap 

harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar 

bagi dunia. 

4. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang 

memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat sambal mengurangi 

dampak terhadap lingkungan, dan meningkatkan dampak sosial. 
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4.3 Struktur Organisasi PT. Unilever Indonesia Tbk 

Dalam suatu perusahaan diperlukan adanya kegiatan-kegiatan manajemen 

yang baik dan terarah. Salah satu fungsi manajemen itu adalah pengorganisasian, 

yaitu suatu proses penentuan dan pengelompokan peraturan dan macam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada 

tanggung jawab masing-masing bagian sehingga mempermudah pimpinan untuk 

mengadakan pengawasan dan meminta tanggung jawab atas tugas yang telah 

dibebankan pada masing-masing bagian, menetapkan wewenang secara langusng 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas. 

Dengan adanya penyusunan organisasi tersebut, PT Unilever Indonesia 

Tbk. dalam kegiatannya akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang 

diharapkan oleh sebuah organisasi. Adapun struktur organisasi PT Unilever 

Indonesia sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Unilever Indonesia Tbk 
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4.4 Deskripsi Tugas 

1. Presiden Direktur 

Presiden direktur bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan 

direksi dalam menjalankan perseroan, untuk melakukan tugas-tugas lain 

sebagimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan dari 

waktu ke waktu dan memberi nasihat kepada direksi serta melakukan lain-

lain seperti ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. 

2. Dewan Komisaris 

Tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi direksi dalam 

menjalankan kegiatan dan mengelola perusahaan. Sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, dewan komisaris memiliki sepuluh anggota dewan komisaris 

yang terdiri dari satu orang sebagai komisaris utama, enam anggota 

komisaris dan tiga anggota komisaris independen yang tidak terafiliasi 

dengan direksi dan dewan komisaris atau pemegang saham pengendali. 

3. Dewan direksi 

Dewan direksi terdiri dari satu orang presiden direktur dan empat 

orang direktur. Tugas utama direksi adalah menentukan usaha sebagai 

pimpinan umum dalam mengelola perusahaan, memegang kekuasaan 

secara penuh dan tanggung jawab terhadap pemegang perusahaan secara 

keseluruhan, menentukan kebijakan yang berlandaskan perusahaan, 

melakukan pernjadwalan seluruh kegiatan perusahaan. Tanggung jawab 

dari direksi adalah untuk mengelola usaha perseroan sesuai anggaran 

dasar. 
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4. Sekretaris 

Tanggung jawab sekretaris perusahaan antara lain : 

a. Membantu kepatuhan perseroan terhadap undang-undang perseroan 

terbatas, anggaran dasar ketentuan modal dan peraturan lain yang 

terkait, dan hubungan erat dengan corporate legal service. 

b. Melakukan komunikasi secara berkala dengan instansi pemerintah dan 

para pelaku pasar modal yang berhubungan dengan permasalahan tata 

kelola perusahaan, tindakan korporasi dan transaksi material. 

c. Memberikan informasi terkini mengenai perseroan kepada para 

pemegang saham, media, investor, analis dan masyarakat umum secara 

rutin. 

d. Menghadiri semua rapat direksi dan dewan direksi dan mencatat risalah 

rapat : memberitahukan kepada direksi dan dewan komisaris tentang 

perubahan aturan dan implikasinya. 

5. Audit Internal 

Unit audit internal dipimpin oleh group audit manager, dibantu 

oleh beberapa auditor internal dan diatur dengan piagam audit internal. 

Piagam tersebut menjelaskan struktur unit audit internal, kewajiban dan 

tanggung jawab auditor internal dan semua anggota unit audit internal 

setuju untuk memenuhi sesuai dengan prinsip bisnis Unilever. 

 

 

 


