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PRESS RELEASE 

For Immediate Release 

Paparan Publik IKAI 2020  

 
 

JAKARTA, 1 Desember 2020 – PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (Kode 

Saham Bloomberg: IKAI IJ) – hari ini telah melaksanakan kewajiban paparan 

publik secara virtual sesuai dengan protokol kesehatan dan format virtual 

yang telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia di masa pandemi ini. Pada 

kesempatan ini, IKAI memaparkan perkembangan kinerja usaha Perseroan 

selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 

dalam bentuk Presentasi Emiten dan Paparan Publik.  

Di dalam paparan publiknya, manajemen IKAI, yang diwakili oleh Erwan 

Dwiyansyah selaku Direktur Perseroan menjelaskan peran penting dan 

kontribusi Perseroan sebagai produsen keramik dan pengelolaan properti 

perhotelan di Indonesia. Melalui eksistensi beberapa anak usaha yang 

bergerak di bisnis keramik homogenous tile bermerek Essenza dan juga bisnis 

property melalui pengelolaan oleh jaringan Hotel ternama, yaitu Swiss-

Belhotel International, IKAI akan terus memperkuat jaringan layanannya di 

daerah-daerah strategis di Indonesia.  Di tengah semua tantangan yang ada, 

manajemen IKAI tetap pada komitmen menjadi perusahaan terpercaya di 

industri properti dan investasi.   

Erwan Dwiyansyah melanjutkan paparannya dengan kinerja IKAI selama 

sembilan bulan di tahun 2020 ini. Per 9M20 ini, pendapatan IKAI 

mencapai Rp 49,03 miliar dengan laba kotor Rp 30,64 miliar. 

Dibandingkan periode 9M19, margin laba kotor terkoreksi akibat 

menurunnya segmen usaha perhotelan dan pariwisata yang sebelumnya 

menjadi segmen andalan IKAI. Industri ini memang secara umum 

terdampak langsung pandemi di seluruh belahan dunia. Namun yang 

menarik, di segmen bisnis keramik, IKAI mencatatkan hasil positif 

signifikan di periode 9M20 dengan tumbuh 143x dibandingkan 9M19. 

Keberhasilan beberapa inisiatif bisnis baru telah membuat segmen ini kini 

mampu berkontribusi 40% dari total pendapatan, meningkat jauh, dari 

hanya 2% di 9M19. Sedangkan posisi keuangan per 30 September 2020, 

dijaga tetap sehat dengan mempertahankan struktur modal yang 

berimbang. Secara likuiditas, IKAI tetap pruden dan dalam kondisi cukup 

aman. Current Ratio berhasil mengalami peningkatan menjadi 0,96x pada 

9M20 dibandingkan dengan 0,79x pada akhir 2019 dan tetap berimbang 

pada sisi leverage.  

Bicara lebih lanjut mengenai kinerja operasional per segmen usaha, Erwan 

Dwiyansyah menjelaskan bahwa sampai akhir September 2020 ini, sektor 

perhotelan masih memberikan kontribusi 60% dari total pendapatan, 

walaupun terjadi penurunan tren pendapatan akibat dampak masif dari 

pandemi di seluruh rantai industrinya dan memerlukan waktu lebih lama 

untuk membaik. Implementasi kebijakan new normal oleh Pemerintah, telah 

membawa angin segar bagi IKAI untuk memaksimalkan kesempatan 
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PRESS RELEASE 

For Immediate Release pemulihan segmen usaha perhotelan secara bertahap. Berbagai promo 

menarik diluncurkan selama masa new normal sejalan dengan implementasi 

protokol kesehatan era new normal di semua hotel yang dioperasikan 

perusahaan. IKAI tetap mentargetkan MICE dan meningkatkan  FIT Online & 

Offline. Di sisi lain, IKAI juga melakukan inisiatif management krisis dan 

mengatur ulang manajemen biaya operasional bisnis ini. Semua hal diatas 

menunjukkan kesiapan IKAI dalam menghadapi tantangan bisnis di tengah 

pandemi menuju fase pemulihan.  

Segmen usaha bisnis keramik, hasil transformasi bisnis di tahun lalu, berbuah 

hasil di saat yang tepat. Menurunnya kinerja segmen hotel dan pariwisata 

akibat pandemi, berhasil diredam efeknya dengan kinerja positif yang 

signifikan dari segmen bisnis keramik. Segmen ini mampu menaikkan 

kontribusinya dari hanya 2% di 9M19 menjadi 40% dari total pendapatan 

usaha IKAI di 9M20 pertumbuhan pendapatan sebesar 1.430% dari 9M19. 

Strategi bisnis yang diarahkan kepada pengembangan produk berkualitas dan 

lini produksi yang efisien telah menjadi kunci utama keberhasilan tembusnya 

brand Essenza, ke pasar ekspor di Amerika Serikat. Pembukaan beberapa 

distributor baru di daerah Jawa dan dimulainya kemitraan dengan Mitra10 

juga menjadi pendorong utama kinerja penjualan keramik. Ke depan, INKA 

juga akan semakin memperkuat jaringan distribusi penjualan ke modern 

outlet di kawasan pembangunan untuk menggarap pangsa pasar yang lebih 

besar. 

Sebagai kesimpulan, Erwan Dwiyansyah, mengatakan “New normal, bagi 

kami bukan hanya sebuah gerakan kesehatan menangkal Covid19, namun 

juga menjadi tema strategi bisnis di setiap lini bisnis IKAI. Pemerintah 

dengan semua program pemulihan ekonomi nasionalnya, akan memberikan 

peluang bagi IKAI untuk memulihkan profitabilitas bisnis di tahun 2021. 

Strategi bisnis new normal tahun 2021 diarahkan untuk memulihkan 

kontribusi pendapatan hotel dengan menata ulang strategi untuk segmen 

Pemerintah, Korporat, Online, Offline dan Grup MICE, yang saat ini tergerus 

akibat pandemi dan mempertahankan Leading Position setiap hotel di 

areanya sehingga tercipta Brand Image yang lebih baik. Sedangkan di bisnis 

keramik, IKAI siap untuk menambah kapasitas produksi, memperluas target 

ekspor ke Australia dan Eropa dan melakukan aliansi strategis dengan 

pabrikan Cina.”  
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For Immediate Release  

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 

Website: www.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 

mailto:corpsecretary_legal@intikeramik.com
https://intikeramik.com/
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For Immediate Release 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. 


