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JAKARTA, 13 Februari 2020 – PT Internusa Keramik Alamasri (‘INKA’) yang merupakan anak perusahaan 

dari PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (Kode Bloomberg: IKAI IJ), salah satu produsen keramik 

terkemuka di Indonesia telah menandatangani perjanjian kemitraan untuk mendistribusikan produk 

Essenza. Perusahaan telah menjalin kerja sama dengan salah satu distributor bahan bangunan terbesar di 

Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bisnis keramiknya. Distributor ini merupakan pemain utama 

dalam bisnis distribusi dengan rekam jejak yang kuat lebih dari tiga dekade. 

Dengan total 32 gerai ritel yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan mitra baru 
ini, perusahaan ingin memperkuat jaringan distribusinya, untuk meningkatkan penetrasi pasar dan 
memperkuat kehadiran produk-produk Essenza, khususnya di wilayah Jawa Bali. Saat ini INKA berencana 
untuk mendistribusikan produk-produknya melalui empat gerai ritel mitra baru mereka yang dimulai pada 
bulan Maret 2020 dan secara bertahap diharapkan dapat meningkat menjadi 15 gerai pada akhir tahun 
2020. Selain itu, sinergi baru ini akan memperluas jangkauan pasar seiring dengan meningkatnya 
kesadaran merek Essenza di masrayakat. Secara keseluruhan, ini dapat memberikan INKA akses pelanggan 
yang lebih solid sehingga dapat membantu merek Essenza berkembang di seluruh Indonesia. 

Sebagai kesimpulan, Yohas Raffli, Presiden Direktur IKAI menyatakan bahwa ia mengapresiasi kemitraan 
baru ini dan berharap dengan kolaborasi strategis ini akan meningkatkan volume penjualan produk 
Essenza, di mana hal ini akan tercermin ke dalam pendapatan yang lebih tinggi. "Melalui kemitraan ini, 
kami melangkah ke arah baru untuk memastikan bahwa kami dapat senantiasa berkembang. Ini adalah 
salah satu strategi jangka panjang kami untuk memperkuat posisi IKAI di industri keramik. Secara 
keseluruhan, kami tetap positif terhadap prospek industri keramik yang didorong oleh pertumbuhan 
permintaan domestik yang terus menguat. Kami berharap kami dapat memanfaatkan peluang ini untuk 
meningkatkan produksi keramik kami, yang kami ingin tingkatkan melalui kemitraan ini." ungkap Yohas. 
Selain itu, Perusahaan juga akan terus mencari inisiatif strategis baru untuk memastikan bahwa produk 
Essenza memiliki masa depan yang positif dan solid. 

 

Tentang PT Intikeramik Alamasri Industri 

PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) didirikan pada tanggal 26 Juni 1991, yang merupakan salah 

satu produsen ubin porselen terbesar di Indonesia. Perusahaan memulai operasi komersial pada Mei 

1993, dengan merek dagang "Essenza". Pada bulan Mei 2019, Perusahaan menambahkan industri 

pariwisata, restoran dan hotel ke dalam kegiatan bisnis mereka.  

IKAI terdaftar secara publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang sekarang menjadi Bursa 

Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 1997. 
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Siaran pers ini telah disiapkan oleh PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. ("IKAI") dan diedarkan hanya untuk tujuan informasi 

umum. Hal ini tidak diperuntukkan untuk individu atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi perihal saham 

IKAI. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat demi keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat 

dan estimasi yang dimuat dalam siaran pers ini merupakan penilaian kami per tanggal hari ini dan dapat berubah tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. IKAI tidak bertanggung jawab atas hal apa pun atas konsekuensi atas individu ataupun orang lain 

sebagai akibat dari ketergantungan pada keseluruhan atau sebagian dari isi siaran pers ini dan baik IKAI maupun perusahaan 

afiliasinya dan karyawannya masing-masing dan agen tidak menerima tanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian, 

kelalaian atau sebaliknya, dalam siaran pers ini dan setiap ketidakakuratan di sini atau kelalaian di sini yang mungkin timbul. 

Forward-Looking Statements 

Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin merupakan pernyataan yang mengedepankan wawasan ke depan.. 

Pernyataan-pernyataan ini biasanya mengandung kata-kata seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata 

yang serupa. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan mengandung sejumlah risiko dan ketidakpastian yang 

dapat menyebabkan kejadian atau hasil actual yang berbeda secara material dari yang dijelaskan dalam rilis ini. Faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan hasil aktual yang berbeda termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, sosial dan politik di  

Indonesia; keadaan industri gas di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; peningkatan beban regulasi di Indonesia, termasuk 

peraturan lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; tren suku bunga, biaya modal dan ketersediaan 

modal; permintaan dan harga jual yang diantisipasi untuk perkembangan kami dan belanja modal dan investasi terkait; biaya 

konstruksi; ketersediaan properti real estat; persaingan dari perusahaan dan tempat lain; pergeseran dalam permintaan 

pelanggan; perubahan dalam biaya operasi, termasuk upah karyawan, tunjangan dan pelatihan, perubahan kebijakan pemerintah 

dan publik; kemampuan kita untuk menjadi dan tetap kompetitif; kondisi keuangan kami, strategi bisnis serta rencana dan 

remediasi. Jika satu atau lebih dari ketidakpastian atau risiko ini, antara lain, terwujud, hasil aktual dapat bervariasi secara 

material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan. Khususnya, tetapi tanpa batasan, biaya modal dapat meningkat, 

proyek dapat tertunda dan perbaikan yang diantisipasi dalam produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak sepenuhnya 

terwujud. Meskipun kami percaya bahwa harapan manajemen kami sebagaimana tercermin oleh pernyataan berwawasan ke 

depan tersebut adalah wajar berdasarkan informasi yang saat ini tersedia bagi kami, tidak ada jaminan yang dapat diberikan 

bahwa harapan tersebut akan terbukti benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada pernyataan seperti itu. Bagaimanapun, 

pernyataan-pernyataan ini hanya berbicara pada tanggal perjanjian ini, dan kami tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi 

salah satu dari konten material kami, baik sebagai hasil dari informasi terkini, kejadian di masa depan atau sebaliknya.  


