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Laporan Dewan Komisaris PT Mandom Indonesia Tbk
Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan untuk kita semua, tidak hanya di dalam negeri tapi juga secara global. Di tahun 2020 kita
mengenal suatu pandemi yang menyebabkan seluruh dunia harus beradaptasi dan melakukan perubahan. Tentunya ini adalah suatu kondisi
yang tidak pernah kita rencanakan tapi harus kita hadapi bersama.
Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kerja keras Direksi dan seluruh karyawan dalam melakukan berbagai upaya adaptasi termasuk
dalam penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di area kerja. Walaupun beberapa karyawan dinyatakan positif terpapar Covid19, penanganan yang tepat dan cepat telah dilakukan untuk meminimalisir dampaknya baik kepada karyawan secara pribadi maupun kepada
operasional bisnis Perseroan.
Di tahun 2020, Direksi berencana untuk memasuki tahun pertama dari periode Rencana Manajemen Jangka Menengah 3-Tahun yang ke-6
(MID-6). Namun, sehubungan dengan kondisi yang kurang kondusif, penerapan MID-6 mundur menjadi tahun 2021 sampai dengan 2023.
Dewan Komisaris mendukung keputusan ini agar Direksi bisa menyusun strategi dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan kondisi saat
ini terutama sebagai persiapan memasuki masa paska pandemi.
Dewan Komisaris telah menerima dengan baik laporan pelaksanaan tugas Komite Audit dan laporan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan
Remunerasi di tahun 2020. Sementara itu, dalam menjalankan salah satu fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah menerima dengan baik
Laporan Tahunan Tahun 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Perseroan menghadapi kondisi yang kurang kondusif dan penuh tantangan sepanjang tahun 2020. Untuk itu, kepada Pemegang Saham dan
pemangku kepentingan lainnya, ucapan terima kasih disampaikan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga Dewan Komisaris
bisa menjalankan tugas dengan efektif. Selain itu, mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Direksi dan
seluruh karyawan Perseroan atas kerja keras dan segala upaya yang telah diberikan. Mari kita bersiap untuk dapat memasuki masa paska
pandemi dengan sebaik-baiknya.
Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh di https://www.mandom.co.id/id/annual-report.

