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PRESS RELEASE 
For Immediate Release 

RUPS Tahunan 2020  
PT Intikeramik Alamasri Industri, Tbk 

 

JAKARTA, 30 Juli 2021 – PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk atau 
selanjutnya disebut Perseroan, dengan kode saham Bloomberg: IKAI IJ,               
hari ini melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (RUPS), bertempat di 
Menara Bidakara 2, Jakarta. Sebagai perusahaan publik yang sahamnya 
tercatat di Bursa Efek Indonesia, RUPS ini diselenggarakan dengan merujuk 
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka 
(“POJK 15”) selain juga tentunya kepada Anggaran Dasar Perseroan dan 
semua perundang-undangan yang berlaku.  

Di tengah gelombang pasang dari pandemi COVID-19 yang perlu terus 
diwaspadai, Perseroan tetap mempunyai kewajiban untuk terus 
menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan menyadari peran 
penting RUPS dalam pengambilan keputusan strategis yang transparan oleh 
pemegang saham demi kepentingan usaha yang berkelanjutan. Untuk itu, 
demi terlaksananya RUPS yang sesuai aturan, namun tetap terkendali di saat 
pandemi, Perseroan mengedepankan kewaspadaan dan kepatuhan 
terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku 
dengan menegaskan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan 
tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol 
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat.  

Dari sisi mata acara rapat, salah satu yang diagendakan adalah persetujuan 
dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian dan pembebasan serta 
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan 
pengawasan yang telah dilakukan selama periode tersebut. Dari laporan 
keuangan tahun 2020 yang sudah di rilis kepada publik, walaupun pandemi 
Covid-19 di sepanjang tahun 2020 cukup berdampak pada Perseroan, 
terutama di segmen perhotelan dan pariwisata yang sebelumnya menjadi 
segmen usaha andalan IKAI. Namun segmen usaha IKAI yang lain, yaitu bisnis 
keramik berhasil mencatatkan hasil positif signifikan di sepanjang tahun 2020 
dan berhasil membukukan hasil positif dari sisi pendapatan usaha secara 
konsolidasi. IKAI juga telah dan sedang melakukan perubahan menyeluruh di 
semua lini organisasi dan proses bisnis untuk mampu agile dan mempunyai 
kemampuan menata kembali kinerja bisnis ke depan. Inisiatif di tahun 2020, 
telah mampu menjadi pondasi awal menuju perubahan lebih lanjut ke 
depan. Selain itu, beberapa mata acara lain yang menjadi fokus pengambilan 
keputusan adalah Persetujuan rencana kerja Perseroan dan/atau anak usaha 
Perseroan, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 
keuangan tahun berikutnya dan Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan 
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PRESS RELEASE 
For Immediate Release Komisaris Perseroan. Yang terakhir adalah penyesuaian Anggaran Dasar 

Perseroan agar selaras dengan semua peraturan POJK terbaru. 

Patut diakui, pandemi membuat pelaksanaan RUPS sebagai wujud 
berfungsinya organ tertinggi dari struktur tata kelola perusahaan mempunyai 
tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Pun demikian pada hari ini 
(29/7), semua keputusan strategis di RUPS yang penting dalam menentukan 
arah Perseroan menjawab semua perubahan di masa pandemi ini, harus 
tertunda dan sedang dijadwalkan ulang karena masih menunggu 
pemenuhan hasil kuorum rapat, sesuai dengan tata laksana yang terdapat di 
dalam POJK 15, anggaran dasar perseroan, dan peraturan terkait lainnya.  

Sebagai wujud perusahaan publik yang bertanggung jawab dengan tata 
kelola yang baik, Perseroan terus mengedepankan kesesuaian dengan semua 
aturan tata laksana pelaksanaan RUPS sebuah perusahaan publik, bagaimana 
pun kondisinya. Untuk itu, Perseroan akan mengumumkan lebih lanjut 
pelaksanaan RUPS kedua pada jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling 
lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan, sesuai yang 
diamanatkan di dalam POJK 15/2020.  

 
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. 
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PRESS RELEASE 
For Immediate Release 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. 


