
RESUME, RINGKASAN PERTANYAAN DAN JAWABAN 

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN 2019 

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK 

 

Paparan Publik Tahunan 2019 PT.Intikeramik Alamasri Industri Tbk.(“IKAI”), telah diselenggarakan dengan 

baik pada : 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 17 Oktober 2019  

Pukul   : 11.45 WIB s.d selesai 

Tempat  :  Ruang Retreat Lounge 

   Hotel The Westin Jakarta , Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta  

 

Paparan Publik dihadiri oleh Bapak Teuku Johas Raffli selaku Direktur Utama, I Gede Wahyu selaku Head 

of Property, Ibu  Mery selaku Head of Finance and Accounting,  Ibu Angelica Lie selaku Managing Director 

PT Internusa Keramik Alamasri (perwakilan Entitas anak dari Manufaktur). Paparan Publik Tahun 2019 di 

buka pukul 11.45 oleh Pembawa acara (MC) yang dilanjutkan dengan Paparan materi mengenai Gambaran 

Umum Perseroan, Kinerja Perseroan, & Perkembangan bisnis Perseroan yang di bawakan oleh Direksi. 

 

Susunan Acara  

 

1. Pembukaan dan Paparan mengenai Profil Perseroan, PMTHMETD dan Kinerja Keuangan 

Perseoran oleh Direktur Utama – Bapak Teuku Johas Raffli; 

2. Sesi Tanya jawab kepada peserta/undangan Paparan Publik; 

3. Penutupan acara 

 

Paparan Publik dihadiri oleh sebanyak 52 ( lima puluh dua ) orang yang umumnya terdiri dari 

masyarakat/investor, Jurnalis, dan Perwakilan Pemegang Saham yang semuanya cukup antusias dalam 

mengikuti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manajemen. Sebelum mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, peserta/undangan yang hadir diharapkan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama 

serta perusahaannya (jika mewakili perusahaan), sesi pertanyaan dilakukan secara lisan kepada Manajemen 

IKAI, kemudian dijawab langsung oleh manajemen dan diiringi pertanyaan-pertanyaan lisan lanjutan dari 

penanya. 



I. RESUME PAPARAN PUBLIK : 

Pada Paparan Publik ini, Manajemen Perseroan menjelaskan materi sebagai berikut : 

1. Riwayat Singkat Perseroan 

2. Manajemen IKAI 

3. Struktur Perusahaan 

4. Transformasi IKAI 

5. Kinerja Keuangan 

6. Penambahan Modal Tanpa HMETD 

 

II. RINGKASAN PERTANYAAN : 

Berikut ringkasan pertanyaan dan jawaban yang berlangsung selama penyelenggaraan Paparan Publik 

Tahunan 2019 PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk yang berasal dari 4 (empat) orang penanya : 

 

1. Bp. Steven (Perwakilan Pemegang Saham) 

Pertanyaan : 

- Terkait dengan pembangunan lahan milik PT RSO seluas 6,9 ha yang terdiri dari 72 kamar, dan 

15 unit villa, apakah hal ini merupakan fase I saja atau akan dikembangkan lebih lanjut? 

- Bagaimana rencana pengembangan lahan di Ubud dengan luas 2,3 ha? Apakah ada informasi 

peruntukan menjadi Hotel bintang berapa ? dan apakah sudah ada operator yang ditunjuk? 

- Lahan milik PT MPIM di Medan hanya seluas 599 m². dengan luas itu, konsep hotel apa yang 

akan dikembangkan? Dan apakah ada recana pengembangan untuk hotel tersebut? 

- Rencana pengambangan pabrik PT INKA, apakah dengan melakukan peremajaan  mesin 

produksi atau penambahan mesin baru? 

 

Jawaban 

- Lahan milik PT RSO di area Ubud (JW Mariot Ubud)  dikembangkan untuk menjadi hotel 

premium dengan jumlah kamar yang terbatas tapi dengan kualitas layanan lebih optimal sesuai 

dengan permintaan Operator dalam hal ini JW Marriot. Pelayanan di hotel tersebut akan  

menggunakan high standard service sehingga tamu dapat dilayani dengan maksimal. Kondisi 

hotel tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan villa sehingga dalam satu area terdapat 

berbagai fasilitas sehingga menjadi area yang sangat nyaman untuk menginap.  



- Lahan milik PT MAM di area Ubud merupakan lahan yang terpisah dengan lahan milik PT RSO 

akan tetapi masih di daerah Ubud yang rencananya akan dikembangkan menjadi hotel yang 

kawasannya berbeda dengan JW Marriot, perseroan masih menjajaki beberapa operator hotel. 

Sehingga belum ada operator yang ditunjuk. 

- Lahan milik PT MPIM di Medan berlokasi di Jl Iskandar Muda. Hotel tersebut akan 

dikembangkan menjadi hotel budget. Ukuran kamar sekitar 18-20 m². Hotel tersebut sudah 

mendapankan izin untuk  80 kamar dengan 8  lantai.  Perluasan hotel tersebut sangat 

dimungkinkan karena masih terdapat kawasan yang kosong di dekat lahan tersebut dan secara 

lokasi, daerah tersebut sangat strategis. 

- Pengembangan PT INKA dilakukan dengan peremajaan mesin lama, dan penambahan mesin 

baru untuk memaksimalkan sampai dengan kapasitas  1,2 juta m² dengan target 6 juta m² 

(pertahun) 

 

2. Hendra (Pemegang Saham) 

Pertanyaan : 

Saat ini, PT INKA dengan merek essenza memegang berapa persen market keramik di Indonesia? 

Jawaban:  

Terdapat 2 jenis keramik di pasaran. Yaitu keramik merah seperti merek  Mulia dan Arwana. Dan 

Granit atau   seperti  Essenza. PT INKA baru mulai produksi tahun ini. Diharapkan PT INKA dapat 

mencapai 5% dari pangsa pasar Indonesia. 

 

3. Azizah (Wartawan Bisnis Indonesia)  

Pertanyaan: 

- Setelah mendapatkan restu pemegang saham untuk melakukan PMTHMETD, apa rencana IKAI 

selanjutnya? Kapan pelaksanaan PMTHMETD? Siapa investor strategisnya? Harga 

pelaksanaan PMTHMETD di level harga berapa? 

- Laporan keuangan  semester 1 masih dalam kondisi rugi. Apakah dengan penambahan modal 

ini akan menjadikan posisi untung pada akhir tahun? 

 

Jawaban: 

- Perseroan akan  mengajukan melakukan PMTHMETD dengan target akhir tahun ini atau 

maksimal awal tahun depan dengan nilai sebesar 10% dari saham beredar modal yang 



ditempatkan. Penentuan harga berdasarkan POJK yaitu 90% dari harga rata2  selama 25 hari 

berturut-turut. Estimasi PT IKAI, maksimal dana yang diperoleh dari PMTHMETD ini sekitar Rp 

240 miliar.  

Terdapat beberapa investor strategis berupa perusahaan investasi dari dalam dan luar negeri. 

Saat ini terdapat  3 kandidat. Pada saat nya akan kami segera disclose informasi investor ini. 

- Kondisi semester awal kurang bagus karena adanya beban depresiasi yang cukup besar dan 

adanya beban bunga dari aktifitas lama. Dengan adanya permodalan baru, debt equity rasio 

akan semakin baik menjadi 51% sehingga kita mampu mencapai produksi yang lebih baik dari 

anak usaha PT INKA dan anak usaha lain. Kami berharap dapat mencapai EBITDA yang positif 

sampai dengan akhir tahun. IKAI optimis pada periode yang akan datang dengan adanya line 

produksi keramik yang sudah berjalan, proyeksi IKAI akan membaik.  

 

4. Agung (Wartawan Kontan) 

Pertanyaan    

- Sampai akhir tahun, berapa persen porsi bisnis manufaktur  dan property untuk top line? 

Targetnya berapa persen porsi ini kedepannya? 

- Target market  PT INKA tahun depan sampai berapa persen? 

- Dengan dana yang didapat dari PMTHMETD, berapa lama perusahaan memerlukan waktu 

untuk membukukan laba positif? 

 

Jawaban 

- Porsi manufaktur  dan property dibuat sebagai strategi  adanya bauran yang tepat atau balancing 

antara siklus pendapatan dari manufaktur dan property. Ini juga akan mengimbangi keuntungan  

kepemilikan asset atau kenaikan asset value masing masing bidang usaha. Idealnya dalam 

waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mendapatkan  porsi yang berimbang secara gross 

revenue. Sekarang ini, PT INKA berada pada  tahun peremajaan mesin. Namun tahun 2019 

akhir sudah kembali berproduksi sehingga tahun depan sudah bisa mengejar pendapatan sektor 

property. 

- Proses produksi PT INKA sudah mengaplikasikan otomation sehingga produksi pabrik akan 

makin efisien. Pada line produksi keramik, PT INKA  memiliki mesin pabrik dari Itali. PT INKA  

juga sudah menerapkan roboting packaging sehingga lebih efektif. PT INKA menggunakan 

Konsultan dari itali  agar desain keramik essenza makin fresh. Terkait dengan perang dagang 



antara Amerka dan China. Pemerintah sudah memberikan proteksi dengan. memberikan import 

save guard dari China. Kita bisa garap ini secara berkelanjutan. Sehingga memberikan peluang 

bagi produksi indonesia untuk berkompetisi di level internasional. Secara historis, produk PT 

INKA cukup  diminati  di Korea, Amerika, dan Middle East.  

- Paska PMTHMETD diharapkan kita akan mencapai kondisi stabil pada tahun 2020. Dengan 

pendapatan yang jauh lebih confidence dan kemampuan perusahaan yang lebih stabil, IKAI 

optimis mencapai kondisi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. DAFTAR HADIR 

 





 

 

 

 

 

 

 



IV. DOKUMENTASI PUBLIC EXPOSE 

 

 

 

Demikian Laporan ini kami sampaikan. 

 

-Corporate Secretary PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.- 


