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PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI): Mendorong  

Momentum Pemulihan  

_______________________________________________________________ 

JAKARTA, 20 Mei 2020 – Di tengah mulai meredanya jumlah kasus baru Covid-19 di wilayah Bogor, 

pemerintah daerah telah membuka kembali moda transportasi di wilayah tersebut. Kota Bogor yang  

terletak pada bagian selatan kota Jakarta di Pulau Jawa, merupakan salah satu destinasi pengunjung lokal 

karena akses dan kedekatannya dengan Kota Jakarta, saat ini masih menetapkan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB).  

Berdasarkan data  yang dihimpun dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejak 

diberlakukannya PSSB di provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya kabupaten Bogor, daerah tersebut 

sudah mengalami penurunan kasus Covid-19 dari sekitar 40 kasus per hari menjadi sekitar 20 kasus per 

hari, dan per tanggal 18 Mei 2020 hanya tercatat 27 kasus baru di provinsi tersebut. Hal ini dinilai 

Perusahaan sebagai kesempatan untuk memulai kembali kegiatan operasional salah satu aset 

perhotelannya, dengan tetap memberlakukan pedoman kesehatan yang berlaku. 

Aset Perusahaan yang akan memulai kembali operasi bisnisnya, yakni Swiss-Belhotel Bogor pada tanggal 

20 Mei 2020. Swiss Belhotel Bogor merupakan salah satu hotel yang dimiliki oleh Perusahaan melalui anak 

perusahaannya yaitu PT Hotel Properti Internasional. Dengan dibukanya kembali operasi Swiss-Belhotel 

Bogor, Perusahaan berharap dapat memulihkan operasi bisnisnya.  

Dengan tetap mempertimbangkan upaya Pemerintah untuk menekan penularan Covid-19 lebih lanjut, 

Perusahaan tetap menerapkan protokol-protokol Kesehatan dalam beroperasi sesuai dengan anjuran 

pemerintah. Inisiatif tersebut mencakup penyediaan masker dan pembersih tangan di area-area hotel. 

Selain itu Perusahaan melalui pihak hotel akan melakukan pemeriksaan suhu bagi para tamu dan staf di 

area hotel dan melaksanakan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan hotel secara rutin. Perusahaan 

juga akan senantiasa menjaga kenyamanan pengunjung dan tetap mengikuti ketentuan Pemerintah 

dengan tidak menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau keramaian.  Selain itu,  

fasilitas layanan hidangan ke kamar akan diberikan kepada pengunjung dan disajikan dalam menu - menu 

yang menarik dan khas Kota Bogor. Bapak Teuku Johas Raffli, Presiden Direktur IKAI, mengatakan “Kami 

akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memulai operasional bisnis kami kembali. Seluruh prosedur 

kesehatan akan kami pantau secara ketat untuk tetap memberikan perlindungan tidak hanya kepada 

karyawan dan tamu namun kepada seluruh mitra bisnis dan pemangku kepentingan kami. Keselamatan 

dan kesehatan para staf dan tamu tetap menjadi komitmen utama kami.” 

Sebagai kesimpulan, Teuku Johas Raffli, Direktur Utama IKAI menyatakan bahwa "Kami melihat bahwa 

langkah-langkah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah mulai memberikan dampak untuk 

menekan angka penularan virus Covid-19. Tentu saja, kami menyambut positif akan hasil ini. Kami 

berharap hal ini menjadi momentum awal untuk memulai pemulihan kinerja bisnis kami di mana 

pembukaan kembali Swiss-Belhotel Bogor adalah langkah pertama yang kami ambil.  Meskipun demikian, 
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kami akan terus menerapkan pedoman kesehatan secara seksama dalam setiap unsur bisnis kami. Sekali 

lagi kami tegaskan bahwa faktor kesehatan dan keselamatan kerja merupakan prioritas utama kami.”  

 

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. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi  

Corporate Secretary / Sekretaris Perusahaan 

Tel: (62-21) 8370 0435 | Email: corpsecretary_legal@intikeramik.com 

 
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. 

 


