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Manajemen Kinerja dan Feedback 

Studi Kasus PT Unilever Indonesia, Tbk 

 

 

Septylyta Rahmita Putri 

 

 

 

PENDAHULUAN 

alam suatu organisai atau perusahaan sumber daya manusia 

merupakan faktor yang paling penting. Karena sumber daya manusia 

merupakan salah satu elemen utama penggerak perusahaan yang 

harus dikelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target 

perusahaan yang telah di rencanakan. 

 

Secara makro beberapa 

negara didunia banyak berhasil 

enjadi negara ndustri dan negara 

maju, kemajuan yang luas biasa 

tersebut bukan karena mereka 

memiliki sumber daya alam yang 

melimpah tetapi mereka unggul 

dalam hal sumber daya manusia yang 

berkualitas. SDM yang melimpah 

namun produktivitas manusianya 

rendah, maka ketersedian sumber 

daya alam yang banyak tidak akan 

mampu memberikan kontribusinya 

yang maksimal untuk manusia. 

Sebaliknya jika produktivitas tinggi, 

walaupun sumber daya alam kurang 

mendukung, namun mampu 

membawa organisasi atau sebuah 

negara menjadi negara yang 

makmur. 

Seperti yang diketahui 

perusahaan Unilever merupakan 

sebuah perusahaan besar yang ada di 

Indonesia yang bergerak dalam 

bidang menghasilkan berbagai 

macam produk yang dibutuhkan oleh 

para konsumen yang ada di 

Indonesia. Beberapa produk yang 

dihasilkan oleh PT. Unilever ini 

adalah seperti molto, sabun lifebuoy, 

kecap bango, dan produk lainnya. 

Dalam partisiasinya didalam era 

perdagangan bebas perlu juga adanya 

sebuah efisiensi proses produksi 

untuk menghadapi persaingan 

perusahaan ditingkat global, 

mendorong perusahaan sejenis dan 

juga berupaya untuk senantiasa 

melakukan inovasi – inovasi baru 

pada hasil produksinya. Tetapi 

dengan munculnya krisis ekonomi 

D 
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yang melanda Indonesia beberapa 

tahun terakhir ini, membuat 

masyarakat menjadi selektif memilih 

produk yang baik dengan harga 

terjangkau di masyarakat. 

Oleh sebab itu perlunya 

perusahaan melakukan strategi untuk 

menuju perbaikan sistem supaya 

tetap bertahan dalam dunia 

perindustrian yang semakin ketat dan 

tuntutan akan produk yang bermutu. 

Dengan demikian peranan dari 

sumber daya manusia sebagai asset 

perusahaan yang paling berharga 

sangat membantu perusahaan dalam 

mencapai target perusahaan dengan 

pengoptimalkan kinerja karyawan 

dan pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan. 

 

A. DESKRIPSI PERUSAHAAN 

Unilever merupakan sebuah 

perusahaan multinasional yang 

memproduksi barang konsumen yang 

bermarkas di Rotterdam, Belanda. 

Perusahaan ini didirikan tahun 1930 

memproduksi makanan, minuman, 

pembersih, dan konsumen pribadi. 

Beberapa merek terkenal milik 

Unilever adalah: Rinso, Sunsilk, 

Dove dan Clear. 

Di Indonesia, Unilever 

bergerak dalam bidang produksi 

sabun, deterjen, margarin, minyak 

sayur dan makanan yang terbuat dari 

susu, es krim, makanan dan 

minuman dari teh dan produk-

produk  kosmetik. Unilever Indonesia 

didirikan pada 5 Desember 1933 

sebagai Zeepfabrieken N.V.Lever. 

Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan 

diubah menjadi PT Unilever 

Indonesia dan pada 30 Juni 1997, 

nama perusahaan diubah menjadi PT 

Unilever Indonesia, Tbk. 

Unilever Indonesia mendaftarkan 

15% dari sahamnya di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya pada tahun 1981. 

Sejak berdiri sampai dengan 

saat ini PT. Unilever Indonesia, 

Tbk (ULI) menunjukkan 

perkembangan usaha yang pesat 

dilihat dari skala usaha dan hasil 

usaha.Salah satu kunci 

sukses ULI terletak pada strategi 

pengembangan Sumber Daya 

Manusianya, yaitu penerapan 

program indonesianisasi 

manajemennya.Keberhasilan 

program ini membawa hasil yaitu 

diangkatnya Sri Urip Simeon sebagai 

Presiden Direktur ULI, dengan 

jabatan ini Sri Urip Simeon 

merupakan wanita yang paling senior 

dalam jajaran pimpinan Unilever di 

seluruh dunia.Untuk diketahui 

bahwa Sri Urip Simeon telah 

mengabdikan dirinya dan berkarier 

di ULI selama 25 tahun. 

Strategi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia berorientasi 

pada tujuan dan kebutuhan bisnis di 

masa kini dan yang akan datang, 

yang berarti harus selalu 

menyesuaikan diri dan 

mengantisipasi setiap terjadinya 

perubahan-perubahan lingkungan 

bisnis dalam menghadapi era 

perdagangan bebas, pengaruh 
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globalisasi dan perkembangan 

teknologi sistem informasi yang 

sangat cepat. 

Prestasi Unilever sebagai 

perusahaan yang menganggap 

Sumber Daya Manusia paling 

berharga atau penting dalam suatu 

organisasi, adalah diraihnya 

penghargaan dari Japanese Institute 

of Productive Maintenance yaitu 

untuk pelaksanaan TPM (Total 

Productive Maintenance), di 

samping itu juga diperoleh penilaian 

oleh dunia usaha sebagai salah satu 

dari 20 perusahaan terbaik dunia. 

Unilever merupakan sebuah 

perusahaan multinasional, berarti 

Unilever memiliki pasar yang 

berbeda-beda karakter di tiap-tiap 

negara. Hal ini mengharuskan 

Unilever untuk memahami 

kebutuhan pelanggannya di pasar 

tiap negara yang berbeda. Unilever 

tidak selalu bisa menawarkan produk yang 

sama di pasar berbeda.  Banyaknya 

bauran produk dari Unilever, 

keragaman produk ini menunjukkan 

bahwa Unilever ingin memenuhi 

kebutuhan konsumen yang beragam 

pula. Dengan produk-produk yang 

menyentuh kebutuhan sehari-hari, 

Unilever mencoba 

menawarkan produknya sebagai 

orientasi pemenuhan kebutuhan konsumen 

sehari-hari. 

Unilever menggunakan riset 

pasar, sebelum menciptakan dan 

meluncurkan suatu produk. Melalui 

riset yang tepat, sebuah perusahaan 

akan mampu memenuhi kebutuhan 

pasar yang telah dibidik, bahkan 

mampu menjadi market leader. 

Itulah mengapa Unilever selalu 

berhasil di pasar berbagai negara 

yang berbeda. 

 

Visi dan misi PT. Unilever 

Indonesia, Tbk adalah: 

 

Visi : 

Untuk meraih rasa cinta dan 

penghargaan dari Indonesia dengan 

menyentuh kehidupan setiap orang 

Indonesia setiap harinya. 

 

Misi : 

a. Kami bekerja untuk menciptakan 

masa depan yang lebih baik setiap 

hari. 

b. Kami membantu konsumen 

merasa nyaman, berpenampilan 

baik dan lebih menikmati hidup 

melalui brand dan layanan yang 

baik bagi mereka dan orang lain. 

c. Kami menginspirasi masyarakat 

untuk melakukan langkah kecil 

setiap harinya yang bila 

digabungkan bisa mewujudkan 

perubahan besar bagi dunia. 

d. Kami senantiasa mengembangkan 

cara baru dalam berbisnis yang 

memungkinkan kami tumbuh dua 

kali lipat sambil mengurangi 

dampak terhadap lingkungan. 

 

Struktur Perusahaan Unilever : 
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a. Direksi, adalah seorang yang 

ditunjuk untuk memimpin 

Unilever Indonesia 

b. Dewan Komisaris, adalah sebuah 

dewan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada 

direktur Perseroan Terbatas (PT) 

c. Komite Audit, membantu Dewan 

Komisaris dalam menjalankan 

fungsi kepengawasannya dengan 

melaksanakan kajian atas 

integritas laporan keuangan 

Uniliver Indonesia. 

d. Komite Nominasi dan 

Remunerasi, bertanggung jawab 

untuk menelaah dan merumuskan 

rekomendasi paket remunerasi 

Dewan Komisaris dan Direksi 

serta merencanakan pencalonan 

dan nominasi calon yang akan 

diusulkan sebagai anggota Dewan 

Komisaris, Direksi atau anggota 

berbagai Komite lainnya. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Dasar Dan Tujuan 

Perencanaan Sdm Strategic   

Perencanaan SDM stategic 

adalah serangkaian kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan secara 

sistematis dan strategic yang 

berkaitan dengan peramalan 

kebutuhan tenaga kerja/pegawai 

dimasa yang akan datang dalam 

suatu organisasi (publik,bisnis ) 

dengan menggunakan sumber 

informasi yang tepat guna 

penyediaan tenaga kerja dalam 

jumlah dan kualitas sesuai yang 

dibutuhkan.  

1. Proses manajemen strategic 

terdiri dari beberapa tugas 

yang berkaitan: 

a. Mendevinisikan bisnis dan 

misi 

Untuk menetapkan tujuan, 

seorang pemimpin harus sudah 

mengembangkan opini pemikiran 

mengenai kondisi masa depan 

yang mungkin dan di inginkan 

oleh organisasi. Opini ini 

dinamakan visi, mungkin tidak 

sama pastinya dengan dengan 

mimpi atau sama pastinya dengan 

pernyataan tujuan. Inti pentingnya 

adalah visi menjelaskan sisi 

pandang masa depan yang 

realistis, terpercaya, menarik 

untuk organisasi, suatu kondisi 

yang dalam beberapa hal lebih 

baik daripada saat ini. 

b. Menghadirkan audit 

eksternal dan internal 

Hal mendasar dari rencana 

strategic adalah memilih arah 

tindakan perusahaan yang masuk 

akal, berkaitan dengan 

kesempatan dan ancaman 

eksternal yang dihadapi oleh 

perusahaan dan kekuatan serta 

kelemahan internal yang dimiliki. 

Banyak menajer yang melakukan 

dengan analisis SWOT yaitu 

dengan identifikasi kekuatan, 

kelemahan, kesempatan, dan 

ancaman perusahaan. 

c. Menerjemahkan misi 

kedalam tujuan strategic 

Mengatakan misi anda adalah 

mengevaluasi dan bertindak 
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melalui kerja sama publik dan 

swasta untuk meningkatkan 

sistem energi. Manajer 

perusahaan butuh tujuan strategic 

jangka panjang dan spesifik. 

d. Memformulasikan strategic 

untuk mencapai tujuan 

Strategi strategic perusahaan 

adalah jembatan penghubung 

perusahaan berada sekarang 

dengan perusahaan berada dimasa 

yang akan datang. Strategic 

adalah serangkaian tindakan, 

untuk itu seorang karyawan harus 

mengimplementasikan karena 

perusahaan membentuk strategic 

yang bisa dikomunikasikan 

e. Implementasi strategic 

Melibatkan, menggunakan, 

dan mengaplikasikan seluruh 

fungsi manajemen, perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan 

staff, dan pengontrolan. 

 

2. Konsep dasar perencanaan 

SDM strategic 

Strategic organisasional 

kompetitif dari perusahaan yang 

didapatkan dengan  masukan dari 

SDM akan menjadi dasar dari 

perencanaan Sumber Daya 

Manusia (Human Resource (HR) 

planing), yang merupakan proses 

dari analisis dan identifikasi 

kebutuhan akan Sumber Daya 

Manusia dan ketersediaannya 

sehingga organisasi dapat 

mencapai tujuannya. 

 

3. Tujuan Perencanaan Strategis 

• Untuk menentukan kualitas 

dan kuantitas karyawan yang 

akan mengisi semua jabatan 

dalam perusahaan 

• Untuk menjamin tersedianya 

tenaga kerja di masa sekarang 

maupun dimasa yang akan 

datang, sehingga tidak ada 

pekrjaan yang tidak di isi oleh 

karyawan 

• Untuk menghindari 

kekurangan atau kelebihan 

karyawan 

• Untuk menghindari 

mismenajemen dan tumpang 

tindih dalam pelaksanaan tugas 

• Untuk mempermudah 

koordinasi, integrasi, dn 

sinkronisasi sehingga 

produktifitas kerja meningkat 

• Untuk menjadi pedoman dalam 

menetapkan program 

pengadaan, penyeleksian, 

pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemberhentian karyawan 

• Untuk menjadi pedoman dalam 

melaksanakan mutasi (vertikal 

dan horisontal) dan pensiun 

karyawan 

• Untuk menjadi dasar dalam 

melakukan penilaian kinerja 

karyawan.  

 

B. JENIS PERENCANAN 

STRATEGIS 

Strategi pada tingkatan 

korporasi mengidentifikasi porto 
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folio bisnis secara keseluruhan, 

terdiri dari hubungan perusahaan 

dengan yang lain. Misal strategi 

diversifikasi perusahaan 

memberikan dampak perusahaan 

akan diperluas dengan menambah 

jalur produk baru. Strategi 

integrasi vertikal  berarti 

perusahaan memperluas misalnya 

memproduksi material sendiri dan 

menjual langsung produknya. 

Konsulidasi menguragi ukuran 

perusahaan - perusahaan dan 

perluasan geografis misal dengan 

membawa produknya keluar 

negeri. 

Banyak perusahaan yang 

melalukan usaha untuk mencapai 

keuntungan kompetitif. 

Keuntungan kompetitif sebagai 

semua faktor yang 

memungkinkan organisasi 

dideferensiasikan produk atau 

jasa dari produk dan jasa pesaing 

untuk meningkatkan prosentase 

pangsa pasar. Misal perusahaan 

menggunakan suatu 

kepemimpinan yang berbiaya 

rendah, itu berarti tujuan bisnis 

adalah menjadi pemimpin yang 

berbiaya rendah dalam suatu 

industri. Agar kompetitif maka, 

banyak perusahaan yang 

menyusun perusahaanya kedalam 

berbagai departemen. Misal 

manufacturing, penjualan, dan 

manajemen SDM.  

 

C. PERAN STRATEGIS SDM 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah faktor sentral dalam suatu 

organisasi. Apapun bentuk serta 

tujuannya, organisasi dibuat 

berdasarkan visi untuk 

kepentingan manusia dan dalam 

pelaksanaan misinya dikelola dan 

diurus oleh manusia. Jadi, 

manusia merupakan faktor 

strategis dalam semua kegiatan 

institusi/organisasi. Selanjutnya, 

MSDM berarti mengatur, 

mengurus SDM berdasarkan visi 

perusahaan agar tujuan organisasi 

dapat dicapai secara optimum. 

Karenanya, MSDM juga menjadi 

bagian dari Ilmu Manajemen 

(Management Science) yang 

mengacu kepada fungsi 

manajemen dalam pelaksanaan 

proses-proses perencanaan, 

pengorganisasian, staffing, 

memimpin dan mengendalikan. 

Peran strategic SDM dalam 

organisasi bisnis dapat dielaborasi 

dari segi teori sumber daya, di 

mana fungsi perusahaan adalah 

mengerahkan seluruh sumber 

daya atau kemampuan internal 

untuk menghadapi kepentingan 

pasar sebagai faktor eksternal 

utama. Sumber daya sebagaimana 

disebutkan di atas, adalah SDM 

strategis yang memberikan nilai 

tambah (added value) sebagai 

tolok ukur keberhasilan bisnis. 

Kemampuan SDM ini merupakan 

competitive advantage dari 

perusahaan. Dengan demikian, 

dari segi sumber daya, strategi 

bisnis adalah mendapatkan added 

value yang maksimum yang dapat 
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mengoptimalkan competitive 

advantage. Adanya SDM 

expertise: manajer strategis 

(strategic managers) dan SDM 

yang handal yang menyumbang 

dalam menghasilkan added value 

tersebut merupakan value added 

perusahaan. Value added adalah 

SDM strategis yang menjadi 

bagian dari human capital 

perusahaan. 

 

D. MENCIPTAKAN SISTEM 

SDM YANG BERORIENTASI 

PADA STRATEGI 

1. Mendefinisikan strategi bisnis 

adalah sebuah dokumen yang 

jelas mengartikulasikan arah 

bisnis akan mengejar dan 

langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencapai 

tujuannya. Dalam rencana 

bisnis standar, hasil strategi 

bisnis dari tujuan dibentuk 

untuk mendukung misi lain 

dari bisnis.Mengidentifikasi 

prilaku dan kompetensi tenaga 

kerja yang dibutuhkan 

2. Mengidentifikasi aktivitas dan 

kebijakan sistem SDM yang 

relevan secara strategic dengan 

cara mengawasi kinerja SDM 

agar sesuai dengan ketentuan 

yang telah disepakati oleh 

suatu organisasi (perusahaan) 

3. Merancang sistem pengukuran 

nilai SDM yaitu memiliki 

kriteria tertentu untuk merekrut 

tenaga kerja/karyawan baru 

yang sesuai dengan keahlian 

yang dibutuhkan oleh 

perusahaan tersebut. 

4. Evaluasi secara periodik 

sistem pengukuran, yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana SDM  

 

PEMBAHASAN 

 

A. MANAJEMEN STRATEGI 

PT. UNILEVER INDONESIA 

Tbk 

Kegiatan manajemen sumber 

daya manusia berkisar pada 

pengadaan, penggunaan dan 

pemeliharaan sumber daya 

manusia. Agar ketiga pokok 

kegiatan tersebut berjalan lancar 

perlu disiapkan sistem yang 

handal. Tahap pengadaan 

mencakup perencanaan SDM, 

rekrutmen, seleksi dan orientasi. 

Tahap penggunaan perlu 

memperhatikan kesesuaian antara 

kemampuan SDM dan apa yang 

menjadi tugas serta tanggung 

jawabnya. Juga perlu diperhatikan 

hal-hal mengenai kesempatan 

memperoleh pelatihan dan 

pendidikan, supervisi, penilaian 

kinerja, imbalan serta jaminan 

perlindungan dan kesehatan kerja. 

Terakhir, pada tahapan 

pemeliharaan sumber daya 

manusia tujuannya adalah 

bagaimana agar karyawan merasa 

puas bekerja. 

Salah satu kekuatan Unilever 

ada pada kualitas sumber daya 

manusia. Unilever secara rutin 
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merekrut lulusan baru dari 

universitas terkemuka. Setelah itu 

diberikan pelatihan sistem 

produksi, pemasaran dan 

keuangan selama tiga bulan. 

Mereka tidak langsung kerja 

tetapi ditraining terlebih dahulu di 

berbagai bidang seperti 

manufaktur, pemasaran, 

penelitian dan pengembangan. 

Saat ini tenaga kerja yang diserap 

oleh Unilever secara langsung 

berjumlah 3.000 orang ini belum 

termasuk tenaga kerja tidak 

langsung. Total tenaga kerja yang 

terserap berjumlah 25.000 orang. 

Jika diansumsikan satu orang 

memiliki empat anggota keluarga 

maka perusahaan menanggung 

nasib sekitar 100.000 orang. 

 

B. MENGEMBANGKAN SDM 

UNTUK PERTUMBUHAN 

Pertumbuhan merupakan topik 

yang umum dibicarakan dan 

menjadi perhatian utama di 

Unilever Indonesia. Pandangan 

kami terhadap karyawan terwujud 

dalam visi kami: 

‘mengembangkan Sumber Daya 

Manusia untuk pertumbuhan’. 

Agar perusahaan dapat terus 

tumbuh, karyawanpun perlu terus 

dibina dan dikembangkan secara 

berkesinambungan. Harus 

diupayakan terciptanya sinergi 

antara strategi perusahaan dan 

perkembangan karyawan. Agar 

dapat mencapai hasil terbaik, 

strategi kami harus berdasarkan 

pada dinamika antara organisasi 

dan manusianya. Energi inilah 

yang membangkitkan keunggulan 

kami dalam menghadapi 

persaingan. 

Bagi kami, mengembangkan 

karyawan tidak cukup dengan 

mengasah intelektualitas dan 

keahlian, melainkan juga 

mendekati secara emosional 

dengan menyentuh hati mereka. 

Kami menginginkan tim yang 

beranggotakan orang-orang 

penuh energi yang berjuang untuk 

melampaui target bisnis dan 

melakukannya semata-mata 

karena mereka mau sambil 

sekaligus menikmati proses dalam 

mencapainya. 

a. Keragaman 

Kami bangga dengan 

keragaman dalam organisasi 

kami, bukan saja dari segi jender, 

melainkan juga aspek lain seperti 

suku, latar belakang 

sosioekonomi, pendidikan, usia, 

agama dan jabatan sewaktu 

bergabung. Kami sadar akan 

perlunya keragaman pikiran dan 

hati yang mandiri dan berbakat 

untuk membuka potensi peluang 

bisnis. Hanya dengan cara inilah 

kami dapat menciptakan sinergi 

sejati dalam perusahaan untuk 

mencapai titik puncak. 

Melangkah ke depan, kami akan 

terus merekrut, mempekerjakan, 

mengembangkan dan 

mempromosikan karyawan 

berdasarkan kemampuan, kualifi 

kasi, hasil kerja dan potensi 

mereka. 
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b. Memupuk Kepemimpinan 

Kami sadar, bahwa aset kami 

yang paling penting adalah 

sumber daya manusia yang tepat. 

Itulah sebabnya kami 

menginvestasikan banyak waktu 

dan tenaga untuk pengembangan 

karyawan. Pendekatan ini secara 

penuh mencakup kebutuhan 

individu, tanggung jawab dan 

kinerja. Kami mengidentifi kasi 

individu-individu dengan potensi 

dan hasil kerja terbaik, kemudian 

mengembangkan mereka melalui 

penempatan di berbagai bidang 

kerja serta pelatihan. Ada 

penekanan khusus bagi para 

manajer muda yang 

membutuhkan program 

pembinaan yang sesuai. Melalui 

Leadership Growth Profi le kami 

menyusun rencana bagi program 

pengembangan mereka masing-

masing.Untuk mencapai tujuan, 

perusahaan terus meningkatkan 

standar untuk menghapus kinerja 

yang buruk dan mendorong orang 

keluar dari “zona kemapanan”, 

agar mereka tertantang dan 

berjuang untuk mencapai yang 

terbaik. 

Melalui Senior Executive 

Development Programme, para 

manajer mendapat pelatihan 

tentang cara-cara mengenali diri 

sendiri, motivasi, kepribadian, 

minat kerja, serta cara belajar dan 

pembinaan yang sesuai untuk 

mereka. Melalui masukan-

masukan dari rekan lain, mereka 

juga belajar tentang kekuatan 

mereka serta segi apa yang harus 

dikembangkan. Dengan 

mengenali diri secara lebih baik, 

mereka akan terbantu dalam 

meraih sukses baik dari segi 

profesi 

maupun pribadi.Kami yakin 

bahwa investasi yang kami 

tanamkan untuk mengembangkan 

pemimpin masa depan telah 

membuahkan hasil, sebagaimana 

tercermin dari proses suksesi yang 

mulus pada beberapa anggota 

direksi. Adanya persamaan 

keyakinan yang diwariskan dari 

satu anggota direksi ke anggota 

lain telah memastikan bahwa 

aspirasi perusahaan akan 

senantiasa diteruskan oleh 

generasi yang lebih muda. 

 

c. Membangun Budaya 

Wirausaha 

Untuk meraih sukses, semua 

karyawan kami harus berpikir dan 

bertindak seperti wiraswastawan, 

yakni terfokus, kreatif dan 

bermotivasi melakukan tindakan. 

Kami ingin mereka mempunyai 

rasa memiliki yang tinggi 

terhadap perusahaan ini dan selalu 

bergairah untuk mewujudkan 

pikiran serta ide-ide unik ke 

dalam tindakan nyata. Dengan 

menyelenggarakan program 

seperti Enterprise Award yang 

memberi kebebasan pada tiap 

karyawan untuk melahirkan ide 

kreatif dan cara kerja baru, 

karyawan didorong untuk 

mengasah dan mewujudkan 
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kreativitasnya. “Semangat 

Wirausaha” ini terbukti menjadi 

motor penggerak yang kuat 

bagi  tekad perusahaan untuk 

berkembang. 

 

d. Blue Umbrella – Prinsip 

Bisnis Unilever 

Walaupun kami telah memiliki 

Prinsip Bisnis Unilever yang 

merupakan pedoman etika bisnis, 

kami sepenuhnya sadar bahwa 

harus ada keseragaman 

pemahaman agar prinsip ini dapat 

dijalankan dengan benar. Kami 

terus mencari cara yang kreatif 

dan mengena untuk 

mengkomunikasikan serta 

berbagi dalam memecahkan 

kasus-kasus dimana intepretasi 

terhadap Prinsip itu mungkin 

berlainan. Termasuk juga 

penggunaan teater dimana 

karyawan dapat memerankan 

beberapa segmen dengan harapan 

mereka dapat memahami Prinsip 

dengan lebih nyata. Dengan 

demikian, mereka terdorong 

untuk mempelajari dan 

mengembangkan pemahaman 

tentang pentingnya Prinsip itu. 

 

e. Kepemimpinan – 

Menjalankan Nilai-nilai 

Selama ini, Unilever Indonesia 

telah sukses dalam menjalani 

berbagai perubahan. Hal ini 

dimungkinkan oleh proses 

transformasi pribadi yang juga 

dialami oleh karyawan kami. 

Perubahan hanya mungkin 

dilakukan karena pihak 

manajemen pun bersedia bekerja 

berlandaskan nilai-nilai yang 

disepakati bersama. Langkah ini 

berbuah sukses karena nilai dan 

perilaku tersebut juga ditularkan 

ke seluruh perusahaan. Setiap 

orang harus mengenal dan bangga 

terhadap nilai-nilai tersebut, dan 

yang terpenting, menjalankannya. 

Untuk itu, nilainilai tersebut 

secara terus menerus 

dikomunikasikan melalui poster, 

kartu dan artikel-artikel, dan 

didukung dengan serangkaian 

pemberian penghargaan bagi 

mereka yang dipandang pantas 

menjadi teladan. Di dalam acara-

acara besar yang diadakan 

perusahaan, kami selalu 

mengambil kesempatan untuk 

mengetengahkan salah satu nilai 

dan mengkomunikasikannya 

secara kreatif kepada karyawan. 

Kami mendorong semua 

manajer untuk membangun rasa 

memiliki terhadap rencana 

pertumbuhan perusahaan, 

menjadikannya agenda pribadi 

dan terus menjalankan nilai-nilai 

dengan menjadi teladan bagi 

orang lain. Dengan cara ini, 

mereka berkembang sebagai 

individu, dan selanjutnya sebagai 

bagian dari keluarga yang lebih 

besar, mereka akan 

mengembangkan perusahaan. 
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KESIMPULAN 

1. Sebagai sebuah perusahaan MNC, 

Unilever berbeda dengan 

perusahaan MNC lainnyayang 

ada di Indonesia, Unilever 

memiliki integritas yang tinggi 

dan keterbukaan dengan tetap 

menghargai dan menghormati hak 

asasi manusia, menjaga 

keseimbangan para karyawan dan 

menghormati kepentingan sah 

relasi perusahaannya serta 

memiliki pengabdian kepada 

masyarakat. PT.Unilever adalah 

perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha memproduksi 

barang-barang kebutuhan pokok 

yang sangat dibutuhkan 

konsumen sehari-harinya. 

Unilever berpusat di London dan 

Rotterdam. Cabang-cabang 

Unilever banyak tersebar 

diseluruh dunia dan beroprasi di 

75 negara termasuk Indonesia. Di 

Indonesia PT.Unilever Tbk 

berkantor pusat di Jakarta 

didirikan pada tahun 1933, pada 

saat itu milik negara Belanda. 

2. PT. Unilever Tbk didalam 

memproduksi produknya dibagi 

kedalam tiga divisi, yaitu divisi 

home care and hygiene, personal 

care dan foods and ice cream. 

Setiap divisi memusatkan 

perhatiannya pada produk-produk 

tertentu. Dalam menjalankan 

bisnisnya, Unilever selalu 

memperhatikan segala aspek 

kebutuhan masyarakat yang 

dipasarkan dengan memberikan 

pemasaran produk yang 

dikeluarkan secara optimal. 

Konsep pemasaran masal yang 

memproduksi satu jenis untuk 

semua pasar sudah banyak 

ditinggalkan. Perkembangan 

tuntutan pasar dan persaingan 

memaksa produsen menciptakan 

spesialisasi-spesialisasi demi 

menjaga dan mengembankan 

bisnis. 
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