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BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Nomor: 1
Pada hari ini, Rabu, tanggal 1-7-2020 (satu Juli duaribu dua puluh), -----------------------------------saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di --Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri -oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, danakan disebut pada bagian akhir akta ini, atas ------permintaan Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI ---------INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung
Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Unit 1, ---Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto -----Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan -Tebet, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya ----dimuat dalam akta tertanggal 12-8-2008 (dua belas --Agustus dua ribu delapan) nomor 69, dibuat di hadapan
PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notarisdi Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, tertanggal 7-10-2008 (tujuh Oktober dua -ribu delapan) nomor AHU-70946.AH.01.02.Tahun 2008; -perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ------- akta tertanggal 23-12-2009 (dua puluh tiga Desember
dua ribu sembilan) nomor 103, dibuat di hadapan ----PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notarisdi Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----

1

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, tertanggal 5-1-2010 (lima Januari dua ribu
sepuluh) nomor AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK ALAMASRI ---INDUSTRI Tbk, tertanggal 11-1-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-00705; --------- akta tertanggal 12-1-2010 (dua belas Januari dua -ribu sepuluh) nomor 20, dibuat di hadapan PAULUS ---WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris di ---Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, tertanggal 22-1-2010 (dua puluh dua -----Januari dua ribu sepuluh) nomor --------------------AHU-03590.AH.01.02.Tahun 2010; ---------------------- akta tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu -lima belas) nomor 27, dibuat di hadapan EDWARD -----SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister ------Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh --------Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluh-
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Juli dua ribu lima belas) nomor --------------------AHU-AH.01.03-0950471; ------------------------------- akta tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu -lima belas) nomor 28, dibuat di hadapan EDWARD -----SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister ------Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh --------Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluhJuli dua ribu lima belas) nomor --------------------AHU-AH.01.03-0950477; ------------------------------- akta tertanggal 22-6-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 104, dibuat di hadapan -----DESY MEGAWATI, Sarjana Hukum, pengganti dari -------HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang,yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -------11-7-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0014130.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah -------diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK ------------ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 11-7-2017 (sebelasJuli dua ribu tujuh belas) nomor -------------------AHU-AH.01.03-0151461; -------------------------------
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- akta tertanggal 12-10-2017 (dua belas Oktober dua -ribu tujuh belas) nomor 28, dibuat oleh saya, Notaris,
yang sebagian isi keputusannya telah ditegaskan dalamakta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu
delapan belas) nomor 19, dibuat di hadapan saya, ---Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh ------Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 23-5-2018 (dua ---puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor -------AHU-AH.01.03-0208986 dan surat Penerimaan ----------Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 23-5-2018 (dua ---puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor -------AHU-AH.01.03-0208987; ------------------------------- akta tertanggal 29-6-2018 (dua puluh sembilan Junidua ribu delapan belas) nomor 20, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ---------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal ---2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor ---AHU-AH.01.03-0217335 dan surat Penerimaan ----------Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 2-7-2018 (dua ----Juli dua ribu delapan belas) nomor -----------------AHU-AH.01.03-0217336; ------------------------------- akta tertanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua ---
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ribu delapan belas) nomor 63, dibuat di hadapan ----BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, -yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -------12-10-2018 (dua belas Oktober dua ribu delapan belas)
nomor AHU-0021404.AH.01.02.TAHUN 2018; -------------- akta tertanggal 29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) nomor 214, dibuat di hadapan
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, -yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---------Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 19-6-2019 (sembilan
belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor ----------AHU-AH.01.03-0288157; ------------------------------- akta tertanggal 29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) nomor 28, dibuat di hadapansaya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------Indonesia, tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Junidua ribu sembilan belas) nomor ---------------------AHU-0032280.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah --------diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
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Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK ------------ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 21-6-2019 (dua ---puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----AHU-AH.01.03-0289215; ------------------------------- akta tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua
ribu sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan ---CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diterima dan -----dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal ---17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan -belas) nomor AHU-AH.01.03-0374044; -----------------(selanjutnya disebut Perseroan); -------------------berada di Ruang Bima, Hotel Bidakara (Menara Bidakara
2), Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, ---Jakarta 10710, Jakarta Selatan, untuk membuat beritaacara mengenai semua hal yang dibicarakan dan ------diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul -dan tempat tersebut. -------------------------------Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapandengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:1. Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI, lahir di Banda Aceh, pada
tanggal 31-1-1971 (tiga puluh satu Januari seribu --sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ------
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Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Kayu Putih Utara I Blok D nomor 7, Rukun -----Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo Gadung,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur (pemegang KartuTanda Penduduk nomor 3175023101710009); ------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. --------2. Tuan HASANUDDIN TISI, lahir di Makasar, pada ----tanggal 5-10-1960 (lima Oktober seribu sembilan ratus
enam puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pondok MerahMas I Blok H.5 nomor 15, Rukun Tetangga 009, Rukun -Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan ---------Bekasi Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275040510600010), untuk sementara berada di -------Jakarta; -------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. --------------3. Tuan ERWAN DWIYANSYAH, lahir di Sukabumi, pada --tanggal 30-10-1968 (tiga puluh Oktober seribu ------sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ---Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Mawar Merah II/2 nomor 247, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan --Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor 3175073010680012); ------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -------------4. Tuan Doktorandus Haji ENGKOS SADRAH, Magister ---Manajemen, lahir di Garut, pada tanggal 25-7-1954 ---
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(dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus lima puluh
empat), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Dago Asri nomor C-45,Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Dago,Kecamatan Coblong (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---nomor 3273022507540004), untuk sementara berada di -Jakarta; -------------------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. --5. Nona PATRICIA WIJAYA, lahir di Jakarta, pada ----tanggal 4-7-1992 (empat Juli seribu sembilan ratus -sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -------partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan D --nomor 380 Teluk Gong, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
010, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, ---Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3172014407920002); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----a. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya AGUSTIN WIDYAWATI, lahir diMalang, pada tanggal 29-8-1972 (dua puluh sembilan -Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kabupaten Malang, Villa Puncak Tidar I-35A, Rukun --Tetangga 033, Rukun Warga 004, Desa Karangwidoro, ---
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Kecamatan Dau (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3507226908720001); ---------------------------------Nyonya AGUSTIN WIDYAWATI tersebut, dalam hal ini ---diwakili selaku pemegang 15.064.300 (lima belas jutaenam puluh empat ribu tiga ratus) saham dalam ------Perseroan; -----------------------------------------b. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan ARDI CHANDRA, lahir di ------Semarang, pada tanggal 8-8-1951 (delapan Agustus ---seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga NegaraIndonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Semarang, Jalan Kuala Mas Raya Blok B nomor 54, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Panggung --Lor, Kecamatan Semarang Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374020808510001); ------------------Tuan ARDI CHANDRA tersebut, dalam hal ini diwakili -selaku pemegang 8.635.100 (delapan juta enam ratus -tiga puluh lima ribu seratus) saham dalam Perseroan;c. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan BATARA BAYU SOEDARWANTO, lahir
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di Malang, pada tanggal 5-3-1995 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara --Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten
Malang, Villa Puncak Tidar Blok I nomor 35A, Rukun -Tetangga 033, Rukun Warga 004, Desa Karangwidoro, --Kecamatan Dau (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3507220503950002); ---------------------------------Tuan BATARA BAYU SOEDARWANTO tersebut, dalam hal inidiwakili selaku pemegang 28.732.800 (dua puluh -----delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapanratus) saham dalam Perseroan; ----------------------d. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan BAYU PRISMANTORO, lahir di --Nganjuk, pada tanggal 16-3-1978 (enam belas Maret --seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Blitar, Jalan Tirtoyudho Gang VIII nomor 34, --Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -----Blitar, Kecamatan Sukorejo (pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor 3572021603780001); ------------------Tuan BAYU PRISMANTORO tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 20.864.800 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) -saham dalam Perseroan; -----------------------------e. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
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UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan DARWIN CITRA TJIN, lahir di -Brastagi, pada tanggal 2-6-1953 (dua Juni seribu ---sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara ------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Griya Permai Blok M2 Kaveling 8 nomor 16, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Sunter ----Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ------(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3172020206530001); ---------------------------------Tuan DARWIN CITRA TJIN tersebut, dalam hal ini -----diwakili selaku pemegang 5.000.000 (lima juta) sahamdalam Perseroan; -----------------------------------f. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan DEHAPPY CHIANG, lahir di DaboSingkep, pada tanggal 31-12-1982 (tiga puluh satu --Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua), -Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kota Batam, Komplek Griya Mas Blok B nomor 07, --Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Sungai
Panas, Kecamatan Batam Kota (pemegang Kartu Tanda ---
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Penduduk nomor 2171103112820001); ------------------Tuan DEHAPPY CHIANG tersebut, dalam hal ini diwakiliselaku pemegang 15.983.951 (lima belas juta sembilanratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima --puluh satu) saham dalam Perseroan; -----------------g. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan DJOHAN TJIUNARDI, lahir di --Medan, pada tanggal 22-10-1946 (dua puluh dua Oktober
seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Medan, Jalan Labu nomor 3 Medan, Kelurahan Petisah -Hulu, Kecamatan Medan Baru (pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor 1271172210460002); ------------------Tuan DJOHAN TJIUNARDI tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 69.035.800 (enam puluh ----sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus) --saham dalam Perseroan; -----------------------------h. berdasarkan 4 (empat) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Tuan DJONY, Sarjana Ekonomi, lahir di Meulaboh, pada tanggal 13-5-1968 (tiga belas
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Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kabupaten Deli Serdang, Komplek Cemara Hijau BlokN nomor 2, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan -(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------1207261305680004); ---------------------------------Tuan DJONY, Sarjana Ekonomi tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 92.403.166 (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus enam puluh --enam) saham dalam Perseroan; -----------------------i. berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Tuan GIDEON SURYATIKA, lahir di Malang, pada tanggal 12-8-1969 (dua belas Agustusseribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kabupaten Malang, Jalan Anjasmoro nomor 04, Rukun --Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Turirejo, ------Kecamatan Lawang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3507251208690002); ---------------------------------Tuan GIDEON SURYATIKA tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 18.367.000 (delapan belas -juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu) saham dalam -Perseroan; -----------------------------------------j. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI -
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INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan HAPOLLO LOKA, lahir di Medan,pada tanggal 1-3-1970 (satu Maret seribu sembilan --ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, --------partikelir, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan -Sikambing nomor 3-E Medan, Kelurahan Sekip, Kecamatan
Medan Petisan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -1271190103700001); ---------------------------------Tuan HAPOLLO LOKA tersebut, dalam hal ini diwakili -selaku pemegang 15.939.288 (lima belas juta sembilanratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan ---puluh delapan) saham dalam Perseroan; --------------k. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan HENKY SO, lahir di Makassar, pada tanggal 5-5-1974 (lima Mei seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, --------partikelir, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan
Telaga Utama 17 Taman Nirwana, Rukun Tetangga 003, -Rukun Warga 009, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan
Tamalate (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------7371100505740023); ---------------------------------Tuan HENKY SO tersebut, dalam hal ini diwakili selaku
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pemegang 1.000.000 (satu juta) saham dalam Perseroan;
l. berdasarkan 3 (tiga) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Tuan HERMAN IRAWAN TANIMAN, -lahir di Medan, pada tanggal 8-3-1974 (delapan Maretseribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga ----Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Medan, Jalan Sambu nomr 4 G, Kelurahan Gang ---Buntu, Kecamatan Medan Timur (pemegang Kartu Tanda -Penduduk nomor 1271200803740001); ------------------Tuan HERMAN IRAWAN TANIMAN tersebut, dalam hal ini -diwakili selaku pemegang 63.129.061 (enam puluh tigajuta seratus dua puluh sembilan ribu enam puluh satu)
saham dalam Perseroan; -----------------------------m. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan I NYOMAN CAKRA SENDIKA, lahirdi Denpasar, pada tanggal 21-12-1968 (dua puluh satuDesember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kota Denpasar, Jalan Diponegoro nomor 202 Br/LinkBatu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan –-
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Denpasar Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171012112680001); ---------------------------------Tuan I NYOMAN CAKRA SENDIKA tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 4.537.600 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalam Perseroan; -----------------------------------------n. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan KAMAL FIKRI, Sarjana Ilmu ---Sosial, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-11-1975 --(dua puluh tiga November seribu sembilan ratus tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Antene VII nomor13, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan -Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta --Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------3174072311750005); ---------------------------------Tuan KAMAL FIKRI, Sarjana Ilmu Sosial tersebut, dalam
hal ini diwakili selaku pemegang 98.836.315 (sembilan
puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu
tiga ratus lima belas) saham dalam Perseroan; ------o. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), -------
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bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan KURNIADI PRAMITA ABADI, lahirdi Surakarta, pada tanggal 24-7-1970 (dua puluh empat
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Cilandak I nomor 30 Kaveling 10, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, ----Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062407700006); ------------Tuan KURNIADI PRAMITA ABADI tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 33.575.000 (tiga puluh tigajuta lima ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam -Perseroan; -----------------------------------------p. berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL --------01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, ----tertanggal 29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua --- ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan padaminuta akta ini, selaku kuasa dari Nyonya MERINA ---WIJAYA, lahir di Binjai, pada tanggal 30-9-1986 (tiga
puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempattinggal di Kota Medan, Jalan Sambu nomor 4-G, ------Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur (pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1271187009860003); ------Nyonya MERINA WIJAYA tersebut, dalam hal ini -------diwakili selaku pemegang 33.350.000 (tiga puluh tigajuta tiga ratus lima puluh ribu) saham dalam -------Perseroan; ------------------------------------------
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q. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan ROBIN, lahir di Tanjung -----Pinang, pada tanggal 11-1-1983 (sebelas Januari ----seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga ---Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Batam, Taman Kota Mas Blok D3 nomor 26, Rukun -Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Tanjung Uma,
Kecamatan Lubuk Baja (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2171061101839003); ---------------------------Tuan ROBIN tersebut, dalam hal ini diwakili selaku -pemegang 10.761.900 (sepuluh juta tujuh ratus enam -puluh satu ribu sembilan ratus) saham dalam --------Perseroan; -----------------------------------------r. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya SUTINI SUGIATO, lahir di --Medan, pada tanggal 29-8-1961 (dua puluh sembilan --Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Medan, Jalan Danau Jempang nomor 82-R Medan, --Kelurahan Selagul, Kecamatan Medan Barat (pemegang --
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Kartu Tanda Penduduk nomor 1271056908610002); ------Nyonya SUTINI SUGIATO tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 726.797 (tujuh ratus dua --puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) --saham dalam Perseroan; -----------------------------s. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nona YOLANDA KUSUMA WIJAYA, lahir di Bandung, pada tanggal 10-3-1988 (sepuluh Maret --seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Bandung, Jalan Kembar Sari nomor 10, Rukun ----Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Babakan ---Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay (pemegang Kartu -Tanda Penduduk nomor 3273035003880007); ------------Nona YOLANDA KUSUMA WIJAYA tersebut, dalam hal ini -diwakili selaku pemegang 9.899.540 (sembilan juta --delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus
empat puluh) saham dalam Perseroan; ----------------6. Nyonya WILDA SYIFA MAQBULAH, lahir di Jakarta, --pada tanggal 11-8-1987 (sebelas Agustus seribu -----sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara --Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Musyawarah nomor 33, Rukun Tetangga 006, RukunWarga 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-

19

3174045108870005); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----a. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan ANDREW SAPUTRA, lahir di ----Jakarta, pada tanggal 6-5-1979 (enam Mei seribu ----sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Apartemen Mediterania G RI Tower C nomor 23 F8, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung ---Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------3173050605790001); ---------------------------------Tuan ANDREW SAPUTRA tersebut, dalam hal ini diwakiliselaku pemegang 1.417.900 (satu juta empat ratus ---tujuh belas ribu sembilan ratus) saham dalam -------Perseroan; -----------------------------------------b. berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Tuan BUDI MARDIONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 3-10-1965 (tiga Oktober seribusembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -------
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Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Kayu Putih I nomor 33, Rukun Tetangga 013, Rukun ---Warga 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo ---Gadung, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduknomor 3175020310650005); ---------------------------Tuan BUDI MARDIONO tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu)saham dalam Perseroan; -----------------------------c. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan CHEN FUI, lahir di Jakarta, -pada tanggal 22-8-1983 (dua puluh dua Agustus seribusembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara ---Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Kali Baru Timur Gang IV A nomor 206, Rukun ---Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Bungur, ---Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (pemegang Kartu TandaPenduduk nomor 3171042208830001); ------------------Tuan CHEN FUI tersebut, dalam hal ini diwakili -----selaku pemegang 775.400 (tujuh ratus tujuh puluh lima
ribu empat ratus) saham dalam Perseroan; -----------d. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), -------
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bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya CUT MARISKA, lahir di BandaAceh, pada tanggal 19-04-1965 (sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga NegaraIndonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Kayu Putih I nomor 33, Rukun Tetangga 013, Rukun ---Warga 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo ---Gadung, Jakarta Timur (Kartu Tanda Penduduk nomor --3175025904650004); ---------------------------------Nyonya CUT MARISKA tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 19.447.600 (sembilan belas juta empat
ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalamPerseroan; -----------------------------------------e. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan DANIEL RAYMOND HUTAHAEAN, ---lahir di Jakarta, pada tanggal 7-4-1980 (tujuh Aprilseribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Bekasi, Jalan Wijaya Kusuma Raya, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 012, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan --Bekasi Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --3275010704800023); ---------------------------------Tuan DANIEL RAYMOND HUTAHAEAN tersebut, dalam hal ini
diwakili selaku pemegang 64.500 (enam puluh empat --ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -------------
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f. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nona FATIMAH MUHAMMAD ALCAFF, lahir
di Jakarta, pada tanggal 7-2-1984 (tujuh Februari --seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Bogor, Komplek PDK Jalan Kimia nomor 9, Rukun -Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Ciparigi, -Kecamatan Kota Bogor Utara (pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor 3271054702840006); ------------------Nona FATIMAH MUHAMMAD ALCAFF tersebut, dalam hal inidiwakili selaku pemegang 1.445.700 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus) saham dalamPerseroan; -----------------------------------------g. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya FEMMY TANTIANA, lahir di --Bogor, pada tanggal 17-3-1987 (tujuh belas Maret ---seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Bogor, Jalan Arzimar II Gang Masjid, Rukun ----Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Tegalgundil,
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Kecamatan Kota Bogor Utara (pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor 3271055703870007); ------------------Nyonya FEMMY TANTIANA tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 858.400 (delapan ratus limapuluh delapan ribu empat ratus) saham dalam --------Perseroan; -----------------------------------------h. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan FERRY TRIYANSYAH, lahir di --Sukabumi, pada tanggal 9-12-1973 (sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Bekasi, Graha Harapan Blok E8 nomor 22, Rukun ------Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan Mustikajaya,
Kecamatan Mustikajaya (pemegang Kartu Tanda Penduduknomor 3275110912730003); ---------------------------Tuan FERRY TRIYANSYAH tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 30.127.500 (tiga puluh jutaseratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalamPerseroan; -----------------------------------------i. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, --
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selaku kuasa dari Tuan FERY HANDOKO, lahir di Jember,
pada tanggal 19-12-1984 (sembilan belas Desember ---seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kabupaten Jember, Jalan Kyai Haji Sidiq I Blok A ---nomor 8 Lingkungan Kulon Pasar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan -Kaliwates (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----3509191912840002); ---------------------------------Tuan FERY HANDOKO tersebut, dalam hal ini diwakili -selaku pemegang 1.291.700 (satu juta dua ratus -----sembilan puluh satu ribu tujuh ratus) saham dalam --Perseroan; -----------------------------------------j. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan FREDDY, lahir di Pemangkat, -pada tanggal 4-4-1983 (empat April seribu sembilan -ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung --Luar Batang, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, --Kelurahan Panjaringan, Kecamatan Panjaringan, Jakarta
Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------3172010404830001); ---------------------------------Tuan FREDDY tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 851.200 (delapan ratus lima puluh satu ribudua ratus) saham dalam Perseroan; -------------------
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k. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan FRENKY, lahir di Jakarta, pada
tanggal 7-11-1984 (tujuh November seribu sembilan --ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Muara ----Karang Blok J.7.U nomor 41, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, -Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3172010711840007); ------------------- -------------Tuan FRENKY tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 1.112.100 (satu juta seratus dua belas ribuseratus) saham dalam Perseroan; --------------------l. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan HARIEFIANTO HALIM, lahir di -Jakarta, pada tanggal 11-6-1976 (sebelas Juni seribusembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Pluit Raya 200 Blok II nomor 12 A, Rukun -----Tetangga 016, Rukun Warga 008, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu-
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Tanda Penduduk nomor 3174011106760002); ------------Tuan HARIEFIANTO HALIM tersebut, dalam hal ini -----diwakili selaku pemegang 864.000 (delapan ratus enampuluh empat ribu) saham dalam Perseroan; -----------m. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya HERLISA, lahir di Binjai, -pada tanggal 4-2-1982 (empat Februari seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries
Blok D.4 nomor 1.A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, --Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3173084402820005); ---------------------------------Nyonya HERLISA tersebut, dalam hal ini diwakili ----selaku pemegang 1.235.600 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) saham dalam Perseroan; -n. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan HERRY SETIAWAN, lahir di ----Jakarta, pada tanggal 10-2-1986 (sepuluh Februari --seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga ----
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Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Jakarta, Jalan Laksa III nomor 94, Rukun Tetangga --011, Rukun Warga 002, Kelurahan Jembatan Lima, -----Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (pemegang Kartu ---Tanda Penduduk nomor 3173041002860010); ------------Tuan HERRY SETIAWAN tersebut, dalam hal ini --------diwakili selaku pemegang 1.709.600 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus) saham dalam --------Perseroan; -----------------------------------------o. berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL --------01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, ----tertanggal 29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua --ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada -minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan IBNU -------SYAFARUDIN KALUKU, lahir di Jakarta, pada tanggal --17-11-1973 (tujuh belas November seribu sembilan ---ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Cikoko ---Barat II nomor 18, Rukun Tetangga 007,Rukun Warga --003, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta -Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------3174101711730001); ---------------------------------Tuan IBNU SYAFARUDIN KALUKU tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 86.597.200 (delapan puluh -enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua -ratus) saham dalam Perseroan; ----------------------p. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI -
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INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan IRWANTO DARMAWAN, lahir di --Jakarta, pada tanggal 30-8-1986 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga ---Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Jakarta, Muara Karang Blok E.6.U nomor 19, Rukun ---Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Pluit, ----Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang KartuTanda Penduduk nomor 3172013008860004); ------------Tuan IRWANTO DARMAWAN tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 266.000 (dua ratus enam ---puluh enam ribu) saham dalam Perseroan; ------------q. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya JOAN CHENDRANA, lahir di --Jakarta, pada tanggal 23-4-1971 (dua puluh tiga April
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Rumah Susun Bumi Cengkareng Indah Blok Aster V Lantai
1 nomor 1, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 016, ----Kelurahan Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan ----Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----Penduduk nomor 3173086304710001); -------------------
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Nyonya JOAN CHENDRANA tersebut, dalam hal ini ------diwakili selaku pemegang 1.060.200 (satu juta enam -puluh ribu dua ratus) saham dalam Perseroan; -------r. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya KWOK NANIMILA KARMANA, lahir
di Jakarta, pada tanggal 1-11-1946 (satu November --seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Taman Aries Blok D.4 nomor 1.A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan -Kembangan, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----Penduduk nomor 3173084111460001); ------------------Nyonya KWOK NANIMILA KARMANA tersebut, dalam hal inidiwakili selaku pemegang 545.300 (lima ratus empat -puluh lima ribu tiga ratus) saham dalam ------------Perseroan; -----------------------------------------s. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan L.B (singkatan tidak diketahui
kepanjangannya) HUSIN SUPIAN, lahir di Medan, pada -tanggal 13-9-1951 (tiga belas September seribu ------
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sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara ------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Taman Kota Blok A 9 nomor 1, Rukun Tetangga 004, ---Rukun Warga 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----Penduduk nomor 3173081309510001); ------------------Tuan L.B (singkatan tidak diketahui kepanjangannya) HUSIN SUPIAN tersebut, dalam hal ini diwakili selakupemegang 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) sahamdalam Perseroan; -----------------------------------t. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan HAMDRIYANTO, lahir di Jakarta,
pada tanggal 13-12-1973 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Pinang Raya nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,
Jakarat Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor3603181312730005), yang dalam hal ini diwakili dalamjabatannya selaku Direktur Utama PT MAHKOTA PROPERTIINDO PERMATA, demikian sah mewakili Direksi dan ----bertindak atas nama PT MAHKOTA PROPERTI INDO PERMATA,
berkedudukan di Jakarta Selatan, Menara Bidakara 2 -Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ---71-73, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 06, Kelurahan -
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Menteng Dalam, Kecamatan Tebet; --------------------PT MAHKOTA PROPERTI INDO PERMATA tersebut, dalam halini diwakili selaku pemegang 632.500 (enam ratus tiga
puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; --u. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan HAMDRIYANTO, lahir di Jakarta,
pada tanggal 13-12-1973 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Pinang Raya nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,
Jakarat Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor3603181312730005), yang dalam hal ini diwakili dalamjabatannya selaku Direktur Utama PT MAHKOTA PROPERTIINDO SENAYAN, demikian sah mewakili Direksi dan ----bertindak atas nama PT MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN,
berkedudukan di Jakarta Selatan, Menara Bidakara 2 -Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ---71-73, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 06, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet; --------------------PT MAHKOTA PROPERTI INDO SENAYAN tersebut, dalam halini diwakili selaku pemegang 1.277.132 (satu juta dua
ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua)saham dalam Perseroan; -----------------------------v. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
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UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya MARLINA ANGRAENI, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-8-1981 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga ---Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Jakarta, Kampung Berdikari, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172025608810008); ---------------------------Nyonya MARLINA ANGRAENI tersebut, dalam hal ini ----diwakili selaku pemegang 1.579.600 (satu juta lima -ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus) saham --dalam Perseroan; -----------------------------------w. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya MEILIANA, lahir di Jakarta,pada tanggal 24-5-1987 (dua puluh empat Mei seribu -sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara --Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Muara Karang Blok E.6.U nomor 19, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan --------Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda ----
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Penduduk nomor 3172016405870006); ------------------Nyonya MEILIANA tersebut, dalam hal ini diwakili ---selaku pemegang 1.063.700 (satu juta enam puluh tigaribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan; -----------x. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan NARJADHI GANI, lahir di -----Jakarta, pada tanggal 26-8-1959 (dua puluh enam ----Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Ratu Asia Baru Blok C II nomor 56AKomplek Taman Ratu, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, ---Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3173012608590004); ---------------------------------Tuan NARJADHI GANI tersebut, dalam hal ini ---------diwakili selaku pemegang 799.900 (tujuh ratus ------sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham -dalam Perseroan; -----------------------------------y. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan RAJA SAPTA AJI, lahir di Ujung
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Pandang, pada tanggal 26-9-1978 (dua puluh enam ----September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Karang Asem V nomor 17, Rukun ----Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan --Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan -------(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3174022609780002); ---------------------------------Tuan RAJA SAPTA AJI tersebut, dalam hal ini diwakiliselaku pemegang 8.000.000 (delapan juta) saham dalamPerseroan; -----------------------------------------z. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nona SABRINA PERMATASARI, lahir diTulungagung, pada tanggal 4-1-1987 (empat Januari --seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Surabaya, Wonorejo Permai Selatan II Blok CC --nomor 183, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, ----Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3504014401870001); ------------Nona SABRINA PERMATASARI tersebut, dalam hal ini ---diwakili selaku pemegang 1.285.800 (satu juta dua --ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus) saham -dalam Perseroan; -----------------------------------aa. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --
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UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan SAMBARI SURIA ATMAJA, lahir di
Karawang, pada tanggal 18-12-1986 (delapan belas ---Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Kabupaten Karawang, Jalan Manggis, Rukun Tetangga003, Rukun Warga 024, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215011812860003); ---------------------------------Tuan SAMBARI SURIA ATMAJA tersebut, dalam hal ini --diwakili selaku pemegang 956.800 (sembilan ratus lima
puluh enam ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan;
bb. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT -UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan SAMY SUGIANA, lahir di ------Jakarta, pada tanggal 23-2-1984 (dua puluh tiga ----Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat),Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Jakarta, Tanjung Duren Raya nomor 141, Rukun ----Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung ---Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
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3173022302840002); ---------------------------------Tuan SAMY SUGIANA tersebut, dalam hal ini diwakili -selaku pemegang 928.200 (sembilan ratus dua puluh --delapan ribu dua ratus) saham dalam Perseroan; -----cc. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT -UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Tuan SUNARDJO ONGGOWARSITO, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-6-1964 (enam belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Citra I Ext Blok AE-10 nomor 20, Rukun Tetangga 010,Rukun Warga 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan ----Kalideres, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----Penduduk nomor 3173061606640004); ------------------Tuan SUNARDJO ONGGOWARSITO tersebut, dalam hal ini -diwakili selaku pemegang 1.187.300 (satu juta seratus
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus) saham dalam ---Perseroan; -----------------------------------------dd. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT -UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya SUNDARI, lahir di Bandar --Lampung, pada tanggal 12-7-1948 (dua belas Juli -----
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seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga --Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Bandar lampung, Jalan Laksmalahayati nomor 28, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 000, Kelurahan -----Kangkung, Kecamatan Bumi Waras (pemegang Kartu TandaPenduduk nomor 1871075207480001); ------------------Nyonya SUNDARI tersebut, dalam hal ini diwakili ----selaku pemegang 31.000 (tiga puluh satu ribu) saham dalam Perseroan; -----------------------------------ee. berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Tuan WILLYON, lahir di Medan,pada tanggal 7-10-1985 (tujuh Oktober seribu sembilan
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----Jelambar Utama VII nomor 25 I, Rukun Tetangga 006, -Rukun Warga 004, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu ---Tanda Penduduk nomor 3173020710850005); ------------Tuan WILLYON tersebut, dalam hal ini diwakili ------selaku pemegang 24.284.500 (dua puluh empat juta duaratus delapan puluh empat ribu lima ratus) saham ---dalam Perseroan; -----------------------------------ff. berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL ---------
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01 JULI 2020 yang dibuat secara dibawah tangan, ----tertanggal 29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua --ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada -minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan WURYANTORO -WAHYUDI, lahir di Tangerang, pada tanggal 5-4-1996 -(lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh ---enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempattinggal di Kabupaten Malang, Jalan Hasanudin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen (pemegang Kartu Tanda Penduduk --nomor 3201200504960004); ---------------------------Tuan WURYANTORO WAHYUDI tersebut, dalam hal ini ----diwakili selaku pemegang 1.243.500 (satu juta dua --ratus empat puluh tiga ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----------------------------------------gg. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT -UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya YANNY PUSPITASARI, lahir diPurwokerto, pada tanggal 30-1-1980 (tiga puluh -----Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Jakarta, Rumah Susun Boing Blok 4B nomor 208, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Kebon -----Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (pemegangKartu Tanda Penduduk nomor 3171037001800005); ------Nyonya YANNY PUSPITASARI tersebut, dalam hal ini ----
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diwakili selaku pemegang 972.600 (sembilan ratus ---tujuh puluh dua ribu enam ratus) saham dalam -------Perseroan; -----------------------------------------7. Tuan JIMMI MAULANA SIDIK, lahir di Sumberjaya, --pada tanggal 12-3-1993 (dua belas Maret seribu -----sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara --Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten
Lampung Barat, LK Tugu Sari II, Kelurahan Tugu Sari,Kecamatan Sumber Jaya (pemegang Kartu Tanda Penduduknomor 1804051203930007); ---------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----a. berdasarkan electronic Proxy yang dimuat dalam --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk LIST OF -------SHAREHOLDERS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON -01.07.2020 yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral -Efek Indonesia, selaku kuasa dari ALASKA PERMANENT -FUND CORPORATION, berkedudukan di Amerika Serikat, -801 W 10TH Street, Suite 302 Juneau AK 99811-5500 --Other Bee Cave RD, Building One, Austin TX 78746 ---Other; ---------------------------------------------ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION tersebut, dalam hal
ini diwakili selaku pemegang 961.000 (sembilan ratusenam puluh satu ribu) saham dalam Perseroan; -------b. berdasarkan electronic Proxy yang dimuat dalam --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk LIST OF -------SHAREHOLDERS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON -01.07.2020 yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral -Efek Indonesia, selaku kuasa dari Tuan ANGGORO UTOMO,
lahir pada tanggal 28-7-1981 (dua puluh delapan Juliseribu sembilan ratus delapan puluh satu)), Warga ---
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Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Jakarta, Perumahan Umum Puri Garden Blok C1 nomor 24,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 14, Jakarta Barat ---(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3173062807810007); ---------------------------------Tuan ANGGORO UTOMO tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 4.000 (empat ribu) saham dalam -----Perseroan; -----------------------------------------c. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 17-6-2020 -(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai --cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Tuan CHRISTIAN ANGKY ANG, lahir di Donggala, --pada tanggal 24-4-1971 (dua puluh empat April seribusembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Surabaya, Bukit Darmo Golf Regency Blok A nomor 3, -Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -----Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis (pemegang --Kartu Tanda Penduduk nomor 3578102404710001); ------Tuan CHRISTIAN ANGKY ANG tersebut, dalam hal ini ---diwakili selaku pemegang 10.344.828 (sepuluh juta --tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham dalam Perseroan; --------------d. berdasarkan electronic Proxy yang dimuat dalam --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk LIST OF -------SHAREHOLDERS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON -01.07.2020 yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral --
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Efek Indonesia, selaku kuasa dari CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV
DIMENSIONS GRP INC., berkedudukan di Amerika Serikat,
6303 Bee Cave RD, Building One, Austin TX 78746 ----Other; ---------------------------------------------CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY -PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC. tersebut, -dalam hal ini diwakili selaku pemegang 6.837.200 ---(enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua -ratus) saham dalam Perseroan; ----------------------e. berdasarkan electronic Proxy yang dimuat dalam --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk LIST OF -------SHAREHOLDERS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON -01.07.2020 yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral -Efek Indonesia, selaku kuasa dari CITIBANK NEW YORK S/A THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFAINVESTMENT TRUST COMPANY, berkedudukan di Amerika --Serikat, 6300 Bee Cave RD, Building One, Austin TX -78746 Other; ---------------------------------------CITIBANK NEW YORK S/A THE EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY tersebut,dalam hal ini diwakili selaku pemegang 49.022.007 --(empat puluh sembilan juta dua puluh dua ribu tujuh)saham dalam Perseroan; -----------------------------f. berdasarkan electronic Proxy yang dimuat dalam --PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk LIST OF -------SHAREHOLDERS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON -01.07.2020 yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral -Efek Indonesia, selaku kuasa dari Tuan FAIZAL ARDI -WARSIYANTO, lahir pada tanggal 4-6-1988 (empat Juni -
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seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Kota Semarang, Jalan Segaran I nomor 27A, Rukun ----Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --nomor 3374150406880001); ---------------------------Tuan FAIZAL ARDI WARSIYANTO tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam -Perseroan. -----------------------------------------8. Nona MERRY, lahir di Sigli, pada tanggal 21-8-1990
(dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus ------sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir,bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Dua Raya nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, ------Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3172016108900002); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----a. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 14-8-2019 (empat -belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------032-777/SF/SS/UO/14.08.19/1500, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Tuan ALI SETIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal -14-5-1973 (empat belas Mei seribu sembilan ratus ---tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---------partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ----Margorejo Indah 8 B nomor 722, Rukun Tetangga 002, --
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Rukun Warga 008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan ----Wonocolo (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------3578021405730001); ---------------------------------Tuan ALI SETIAWAN tersebut, dalam hal ini diwakili -selaku pemegang 10.417.328 (sepuluh juta empat ratustujuh belas ribu tiga ratus dua puluh delapan) sahamdalam Perseroan; -----------------------------------b. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 7-8-2019 (tujuh --Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------------078-999/MJ/HM/UO/07.08.19/7000, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Tuan CHANDRA GUNAWAN, lahir di Malang, pada tanggal 10-12-1962 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus -enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir,bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Raya Tlogomas
nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru (pemegang --Kartu Tanda Penduduk nomor 3573051012620005); ------Tuan CHANDRA GUNAWAN tersebut, dalam hal ini diwakili
selaku pemegang 53.435.114 (lima puluh tiga juta ---empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat belas)
saham dalam Perseroan; -----------------------------c. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai -
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cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Nyonya CM (singkatan tidak diketahui ----------kepanjangannya) HENDRAWATI HADIPRAJITNO, lahir di --Semarang, pada tanggal 14-8-1951 (empat belas Agustus
seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga NegaraIndonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Semarang, Jalan Citarum nomor 74, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 001, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan ----Semarang Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374035408510001); ---------------------------------Nyonya CM (singkatan tidak diketahui kepanjangannya)HENDRAWATI HADIPRAJITNO tersebut, dalam hal ini ----diwakili selaku pemegang 10.344.828 (sepuluh juta --tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham dalam Perseroan; --------------d. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 19-8-2019 (sembilan
belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------059-999 100/MJ/HM/UO/19.08.19/3400, bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Tuan DANNY, lahir di Surabaya, pada tanggal --------13-10-1981 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratusdelapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -------partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Lebak
Indah Regency Queen Victory Blok G nomor 70, Rukun -Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Dukuh Setro,
Kecamatan Tambak Sari (pemegang Kartu Tanda Penduduknomor 3578111310810002); ----------------------------
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Tuan DANNY tersebut, dalam hal ini diwakili selaku -pemegang 27.326.189 (dua puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan) saham dalam Perseroan; -----------------------------e. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 6-8-2019 (enam ---Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------------019-777/SF/SS/RD/06.08.19/1500, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Tuan DJAILANI KUSUMA, lahir di Surabaya, pada tanggal
3-6-1968 (tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluhdelapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, ------bertempat tinggal di Kota Surabaya, Manyar Kertoadi 9/W nomor 231, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo (pemegangKartu Tanda Penduduk nomor 3578090306680006); ------Tuan DJAILANI KUSUMA tersebut, dalam hal ini diwakili
selaku pemegang 10.344.828 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh -----delapan) saham dalam Perseroan; --------------------f. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Nyonya Dokter THERESIA IE, lahir di Fak Fak, --pada tanggal 10-7-1960 (sepuluh Juli seribu sembilan-
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ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, ---------partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten ---------Karanganyar, Jalan Raya Palur Kilometer 6 Dagen, ---Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Desa Dagen, ---Kecamatan Jaten (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor3313115007600003); ---------------------------------Tuan Dokter THERESIA IE tersebut, dalam hal ini ----diwakili selaku pemegang 21.248.303 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus -tiga) saham dalam Perseroan; -----------------------g. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Nyonya EKA ESTI SETIANINGSIH, lahir di Surabaya,
pada tanggal 14-10-1968 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ---Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,DN Sunter Utara Blok G 7 nomor 23, Rukun Tetangga --014, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Agung, ------Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (pemegang ---Kartu Tanda Penduduk nomor 3172025410680007); ------Nyonya EKA ESTI SETIANINGSIH tersebut, dalam hal inidiwakili selaku pemegang 10.344.827 (sepuluh juta --tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan; ----------------h. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI -
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INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Nyonya FENNY LANAWATI YUDIARTO, lahir di Kudus,pada tanggal 19-12-1960 (sembilan belas Desember ---seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara ----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten
Kudus, Jalan Tit Sudono nomor 5, Rukun Tetangga 001,Rukun Warga 001, Desa Panjunan, Kecamatan Kota Kudus(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3319025912600005); ---------------------------------Nyonya FENNY LANAWATI YUDIARTO tersebut, dalam hal -ini diwakili selaku pemegang 10.344.828 (sepuluh ---juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratusdua puluh delapan) saham dalam Perseroan; ----------i. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 16-8-2019 (enam --belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------038-777/SF/SS/RD/16.08.19/1500, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Nyonya FENNY MATHOVANI, lahir di Wonosari, pada ----tanggal 9-8-1962 (sembilan Agustus seribu sembilan -ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, -Green Garden Blok R nomor 28, Rukun Tetangga 004, --Rukun Warga 000, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------------
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3402164908620002); ---------------------------------Nyonya FENNY MATHOVANI tersebut, dalam hal ini -----diwakili selaku pemegang 10.344.828 (sepuluh juta --tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham dalam Perseroan; --------------j. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 16-8-2019 (enam --belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------040-777/SF/SS/UO/16.08.19/230, bermeterai cukup, ---dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Tuan FERI FRANSISKO, lahir di Palembang, pada tanggal
27-7-1991 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ------partikelir, bertempat tinggal di Kota Palembang, ---Jalan Tepi Sungai Ogan, Rukun Tetangga 033, Rukun --Warga 011, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------1671022707910004); ---------------------------------Tuan FERI FRANSISKO tersebut, dalam hal ini --------diwakili selaku pemegang 1.586.207 (satu juta lima -ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh) sahamdalam Perseroan; -----------------------------------k. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa-
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dari Nyonya IKADARA RAMLI, lahir di Malang, pada ---tanggal 15-7-1956 (lima belas Juli seribu sembilan -ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Pattimura nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen (pemegang --Kartu Tanda Penduduk nomor 3573025607560002); ------Nyonya IKADARA RAMLI tersebut, dalam hal ini -------diwakili selaku pemegang 11.627.907 (sebelas juta --enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh)
saham dalam Perseroan; -----------------------------l. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 29-7-2019 (dua ---puluh sembilan Juli dua ribu sembilan belas), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya LANNY HONGARY, lahir di ---Ambon, pada tanggal 10-12-1960 (sepuluh Desember ---seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara ----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Ambon, Jalan Doktor Setia Budi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------8171025012600001); ---------------------------------Nyonya LANNY HONGARY tersebut, dalam hal ini -------diwakili selaku pemegang 6.896.552 (enam juta delapan
ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluhdua) saham dalam Perseroan; ------------------------m. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat Umum-
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Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 16-8-2019 (enam --belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------042-777/SF/SS/UO/16.08.19/1000, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Nyonya LIE TAN NIE, lahir di Yogyakarta, pada tanggal
4-11-1961 (empat November seribu sembilan ratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan N ------Ketandan Wetan nomor 45, Rukun Tetangga 018, Rukun -Warga 005, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3471104411610001); ---------------------------------Nyonya LIE TAN NIE tersebut, dalam hal ini ---------diwakili selaku pemegang 6.896.552 (enam juta delapan
ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluhdua) saham dalam Perseroan; ------------------------n. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 13-8-2019 (tiga --belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------029-777/SF/SS/UO/13.08.19/5100, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Nyonya LINDA WIJAYA, lahir di Semarang, pada tanggal25-11-1954 (dua puluh lima November seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---partikelir, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jalan
Gatot Subroto nomor 58, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
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Warga 008, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan ---Magelang Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3371016511540001); ---------------------------------Nyonya LINDA WIJAYA tersebut, dalam hal ini --------diwakili selaku pemegang 27.586.207 (dua puluh tujuhjuta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus --tujuh) saham dalam Perseroan; ----------------------o. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 29-7-2019 (dua ---puluh sembilan Juli dua ribu sembilan belas), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -selaku kuasa dari Nyonya LINDAWATI, lahir di -------Mojokerto, pada tanggal 8-6-1947 (delapan Juni seribu
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara ----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Mojokerto, Jalan Mojopahit nomor 34, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan --Prajurit Kulon (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576014806470001); ---------------------------------Nyonya LINDAWATI tersebut, dalam hal ini diwakili --selaku pemegang 12.433.793 (dua belas juta empat ---ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh
tiga) saham dalam Perseroan; -----------------------p. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai -
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cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Nyonya MEILINA, ONG, lahir di Pontianak, pada -tanggal 10-5-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratusdelapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -------partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ----Manyar Kertoarjo 7 nomor 12, Rukun Tetangga 005, ---Rukun Warga 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng --(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3578085005860001); ---------------------------------Nyonya MEILINA, ONG tersebut, dalam hal ini diwakiliselaku pemegang 82.758.619 (delapan puluh dua juta -tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus -----sembilan belas) saham dalam Perseroan; -------------q. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 20-8-2019 (dua ---puluh Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------036-999-100/MJ/HM/UO/20.08.19/2000, bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Nyonya NATASA, lahir di Bandung, pada tanggal ------9-12-1982 (sembilan Desember seribu sembilan ratus -delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --------partikelir, bertempat tinggal di Kota Bandung, JalanDarma Kusuma nomor 41, Rukun Tetangga 002, Rukun ---Warga 004, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan BojongloaKidul (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------3273024912820003); ---------------------------------Nyonya NATASA tersebut, dalam hal ini diwakili -----selaku pemegang 23.023.876 (dua puluh tiga juta dua -
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puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) saham
dalam Perseroan; -----------------------------------r. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 6-8-2019 (enam ---Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -------------018-777/SF/SS/RD/06.08.19/18500, bermeterai cukup, -dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Nyonya OEI IE LING, lahir di Malang, pada tanggal --27-11-1951 (dua puluh tujuh November seribu sembilanratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ----Manyar Kertoarjo 7 nomor 12, Rukun Tetangga 005, ---Rukun Warga 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng --(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3578086711510001); ---------------------------------Nyonya OEI IE LING tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 127.586.207 (seratus dua puluh tujuhjuta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus --tujuh) saham dalam Perseroan; ----------------------s. berdasarkan pemberian kuasa menghadiri Rapat UmumPemegang Saham sebagaimana dimuat dalam PERJANJIAN -JUAL BELI SAHAM, SAHAM DENGAN HAK OPSI yang dibuat -secara dibawah tangan, tertanggal 9-8-2019 (sembilanAgustus dua ribu sembilan belas) nomor -------------025-777/SF/SS/UO/09.08.19/1000, bermeterai cukup, --dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -Tuan SUKWANDY LIONGGRA LIONG, lahir di Ujung Pandang,
pada tanggal 8-5-1955 (delapan Mei seribu sembilan --
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ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Lebak
Indah Mas 1 nomor 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga011, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari -------(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3578260805550001); ---------------------------------Tuan SUKWANDY LIONGGRA LIONG tersebut, dalam hal inidiwakili selaku pemegang 6.896.552 (enam juta delapan
ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluhdua) saham dalam Perseroan; ------------------------t. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 18-6-2020 -(delapan belas Juni dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasadari Tuan WILLIAM DARWOKO, lahir di Surabaya, pada -tanggal 17-9-1987 (tujuh belas September seribu ----sembilan belas delapan puluh tujuh), Warga Negara --Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Surabaya, Embong Blimbing nomor 24, Rukun Tetangga -002, Rukun Warga 008, Kelurahan Embong Kaliasin, ---Kecamatan Genteng (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---nomor 3578071709870001); ---------------------------Tuan WILLIAM DARWOKO tersebut, dalam hal ini

-------

diwakili selaku pemegang 20.689.655 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus --lima puluh lima) saham dalam Perseroan. ------------9. Tuan ARIO BUDHY SOERACHMAT, lahir di Bandung, ---pada tanggal 22-2-1952 (dua puluh dua Februari seribu
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sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Buluh Perindu Raya Blok S nomor 10, Rukun ----Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok ----Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072202520001); ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 51 (lima puluh satu) saham dalam Perseroan.10. Tuan EMIL CHANDRA, lahir di Palembang, pada ----tanggal 22-6-1963 (dua puluh dua Juni seribu sembilan
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Green ----Garden Blok I 1 nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan -------Kebun Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ---Penduduk nomor 3173052206630002); ------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 65.700 (enam puluh lima ribu tujuh ratus) -saham dalam Perseroan. -----------------------------11. Tuan HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA, lahir di Garut, -pada tanggal 19-1-1949 (sembilan belas Januari seribu
sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara -Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Jamblang I nomor 15, Rukun Tetangga 004, RukunWarga 002, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3173041901490002); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. ----12. Tuan HENDRA UNTUNG, lahir di Surabaya, pada -----
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tanggal 24-7-1952 (dua puluh empat Juli seribu -----sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Surabaya, Jalan Embong Kenongo nomor 62, Rukun -----Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Embong ----Kaliasin, Kecamatan Genteng (pemegang Kartu Tanda --Penduduk nomor 3578072407520001); ------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 200.940 (dua ratus ribu sembilan ratus empat
puluh) saham dalam Perseroan. ----------------------13. Tuan JACOBUS KOFU PONDAAG, lahir di Jakarta, pada
tanggal 25-5-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----Otista nomor 32 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga -002, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, --Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3175032505650012); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 2 (dua) saham dalam Perseroan. ------------14. Nona SANDRA REGINA WINATA. T (singkatan tidak --diketahui kepanjangannya), lahir di Jakarta, pada --tanggal 11-10-1957 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----Pasar Timur nomor 47, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
004, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, --Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -3175035110570010); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
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berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah -tangan, tertanggal 29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni
dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan --pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Nyonya KANG YULIA SANUSI, lahir di Bandung, pada tanggal -------28-3-1961 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan -ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----Seleguri Utama 1 nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -------Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----Penduduk nomor 3173016803610006); ------------------Nyonya KANG YULIA SANUSI tersebut, dalam hal ini ---diwakili selaku pemegang 2 (dua) saham dalam -------Perseroan. -----------------------------------------15. Tuan SUFRIANJAYA, Sarjana Hukum, lahir di ------Cirebon, pada tanggal 9-7-1962 (sembilan Juli seribusembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan DD nomor 99, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, -----Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor3174010907620002); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI -----INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 01 JULI 2020 yangdibuat secara dibawah tangan, tertanggal 29-6-2020 -(dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), ------bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, --
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selaku kuasa dari Tuan RAJA SAPTA OKTOHARI, lahir diJakarta, pada tanggal 15-10-1975 (lima belas Oktoberseribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Pontianak, Jalan Sidas nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan -------Pontianak Kota (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6171051510750006), yang dalam hal ini diwakili dalamjabatannya selaku Direktur PT MAHKOTA PROPERTI INDO,demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama
PT MAHKOTA PROPERTI INDO, berkedudukan di Jakarta --Selatan, Menara Bidakara 2 Lantai 17, Jalan JenderalGatot Subroto Kaveling 71-73, Rukun Tetangga 08, ---Rukun Warga 06, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan -Tebet; ---------------------------------------------PT MAHKOTA PROPERTI INDO tersebut, dalam hal ini ---diwakili selaku pemegang 3.039.545.810 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh limaribu delapan ratus sepuluh) saham dalam Perseroan. -16. Tuan HOKSAN SINAGA, lahir di Pematang Siantar, -pada tanggal 9-9-1952 (sembilan September seribu ---sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,Jalan Selat Bangka II Blok D.5 nomor 17, Rukun -----Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang KartuTanda Penduduk nomor 3175070909520005); ------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA, demikian sah mewakili Direksi --
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dan bertindak atas nama PT MAGENTA KAPITAL ---------SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan,
Bidakara Tower 2 Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot ---Subroto Kaveling 71-73; ----------------------------PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA tersebut, ---dalam hal ini diwakili selaku pemegang 12.357.200 --(dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu duaratus) saham dalam Perseroan. ----------------------17. Tuan HENDIYANA, Sarjana Hukum, lahir di Bandung,pada tanggal 18-1-1976 (delapan belas Januari seribusembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Bandung, Gang Swadaya nomor 23, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Babakan Tarogong, -------Kecamatan Bojongloa Kaler (pemegang Kartu Tanda ----Penduduk nomor 3273041801760001); ------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah -tangan, tertanggal 29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni
dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan --pada minuta akta ini, selaku kuasa dari ------------Nyonya SETYOWATI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 11-7-1980 (sebelas Juli seribu sembilan ratus delapan
puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat
tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan Pandeyan 5 nomor -860, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo (pemegang Kartu TandaPenduduk nomor 3471135107800003); ------------------Nyonya SETYOWATI tersebut, dalam hal ini diwakili --selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan.-
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18. Nyonya SUSAN JULIANI BUDIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal 12-7-1960 (dua belas Juli seribu ------sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan -Lembang III Blok D2 nomor 4 P Cinere, Rukun Tetangga005, Rukun Warga 005, Kelurahan Pangkalan Jati, ----Kecamatan Cinere (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3276045207600010); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. ------19. Tuan SYEFRIUL YUZARTAN, lahir di Pariaman, pada tanggal 2-9-1982 (dua September seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --------partikelir, bertempat tinggal di Kota Bandung, JalanSiliwangi Dalam nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun -Warga 001, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong --(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3273020209820014); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. ------20. Tuan TEDDY RIONALD BACHTIAR, lahir di Padang, --pada tanggal 23-11-1974 (dua puluh tiga November ---seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga ----Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -Jakarta, Jalan Taman Marinir Utara Blok AB.9 nomor -21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan -Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3175062311740008); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
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pemegang 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----------------------21. Tuan TJOA TJO HOA, lahir di Jakarta, pada tanggal
31-7-1953 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus
lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kota Baru nomor 5, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 006, Kelurahan --Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (pemegang --Kartu Tanda Penduduk nomor 3171013107530002); ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. -----22. Nona NANI NADIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal10-6-1978 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Adam nomor 8/72,Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan -----Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3173055006780002); ---------------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------berdasarkan 2 (dua) SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI ---RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“PERSEROAN”) TANGGAL 1 JULI -2020 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -29-6-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI -----tersebut, yang dalam hal ini diwakili dalam --------jabatannya selaku Direktur WANDERVALE --------------HOLDINGS LIMITED, demikian sah mewakili Direksi dan -
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bertindak atas nama WANDERVALE HOLDINGS LIMITED, ---berkedudukan di British Virgin Islands, Post Office Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola; -------------------------------------------WANDERVALE HOLDINGS LIMITED tersebut dalam hal ini -diwakili selaku pemegang 2.457.661.926 (dua miliar -empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam --puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) sahamdalam Perseroan. -----------------------------------23. Tuan WONG TJHIONG SHEN, lahir di Tulungagung, --pada tanggal 4-6-1961 (empat Juni seribu sembilan --ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten ---------Tulungagung, Jalan Kapten Piere Tendean nomor 35, --Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Kenayan, -Kecamatan Tulungagung (pemegang Kartu Tanda Penduduknomor 3504010406610001); ---------------------------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selakupemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. ------Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada --saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang --lainnya. -------------------------------------------A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2, -ayat 3, ayat 7 dan ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal
17 ayat 1, Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 52 ----Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --
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1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----(dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya disebut Otoritas --Jasa Keuangan) dan Bursa Efek Indonesia ------------(selanjutnya disebut Bursa Efek) mengenai rencana --pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal ---------30-4-2020 (tiga puluh April dua ribu dua puluh) nomor
034/IKAI/IV/2020 dan mengenai tambahan mata acara --Rapat Perseroan melalui surat tertanggal 9-6-2019 --(sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor -----------052/IKAI/VI/2020. ----------------------------------2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada tanggal ---12-5-2020 (dua belas Mei dua ribu dua puluh) -------dalam: ---------------------------------------------(i) situs web penyedia electronic Rapat Umum Pemegang
Saham (selanjutnya disebut e-RUPS); ----------------(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia danbahasa Inggris, yang isinya (dalam bahasa Indonesia)berbunyi dan kata demi kata ditulis sebagai berikut:--------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ---------------- Berkedudukan di Jakarta Selatan --------------------------- (“Perseroan”) -------------------------------------- PENGUMUMAN --------------------------------- KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ------------------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ------Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para
pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan --------menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---(“Rapat”) di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal -------18 Juni 2020, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan -
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sebagaimana tersebut di bawah ini: -------------------a. Perpu nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam --rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan ----------Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem -----Keuangan; --------------------------------------------b. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia nomorMak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan --Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona --(Covid-19); ------------------------------------------c. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus --Disease yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal ----Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tertanggal ------27 Maret 2020; ---------------------------------------d. Surat tertanggal 18 Maret 2020 nomor S-92/D.04/2020perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian ---------Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dikeluarkanOtoritas Jasa Keuangan; dan --------------------------e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang -----Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). -----------------Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin ---tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai --POJK No. 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat ----menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untukhadir dalam Rapat, secara: ---------------------------a. Manual dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diambil di kantor pusat Perseroan, yang beralamat

65

di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, ---Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling
71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, -----Jakarta Selatan, dan mengembalikan surat kuasa tersebut
ke kantor pusat Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya; atau ---------------------------b. E-Proxy, dengan mekanisme pemberian kuasa kepada --PT Ficomindo Buana Registrar (“BAE”) selaku penerima -kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan,
Pemberian Kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan ---Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman --https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN -----SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 -tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General ----Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme ----Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses -------Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakanPerusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam -------Penitipan Kolektif KSEI. -----------------------------Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020,
pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalamRapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik -yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada -dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, ---tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. ---Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)POJK 15/2020, pemegang saham dapat mengusulkan mata ---
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acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling -lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan ----Rapat. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara
Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari ---jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata ---acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus: -------------a. Dilakukan dengan itikad baik; ---------------------b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----------c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan ---RUPS; ------------------------------------------------d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara ----rapat; -----------------------------------------------e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -----perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. -----Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat
(1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan --Rapat akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, ---situs web Bursa Efek dan dalam situs web Perseroan, --dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing -dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling --sedikit bahasa Inggris, pada hari Rabu, tanggal ------27 Mei 2020. ----------------------------------------------------- Jakarta Selatan, 12 Mei 2020 ------------------ PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ------------------------ Direksi Perseroan ---------------3. Mengiklankan pemanggilan Rapat pada tanggal -----27-5-2020 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh) -dalam: ---------------------------------------------(i) situs web penyedia e-RUPS; ----------------------
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(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia danbahasa Inggris, yang isinya (dalam bahasa Indonesia)berbunyi dan kata demi kata ditulis sebagai berikut:------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ----------------- Berkedudukan di Jakarta Selatan ---------------------------- (“Perseroan”) --------------------------------------- PANGGILAN -------------------------------- KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ------------------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk -------Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Panggilan -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang ---sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 12 Mei 2020 pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa EfekIndonesia dan dalam situs web Perseroan, dan -------selanjutnya Direksi Perseroan hendak mengundang parapemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yangakan diselenggarakan pada: -------------------------Hari/tanggal

: Kamis, tanggal 18 Juni 2020 ---------

Pukul : 11.00 WIB s/d selesai ----------------------Tempat

: Hotel Bidakara (Menara Bidakara II) Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, -Pancoran, Jakarta Selatan -----------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) ----------POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham
Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat --maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang --namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -------Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---

68

Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 -sampai dengan pukul 16.00 WIB. ---------------------Agenda Rapat adalah sebagai berikut: ---------------1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --------------31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari: ----a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh DewanKomisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019; ----------------------------------b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan --pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) ----sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. -------Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta -Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ----2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku --yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. -------Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2017 tentang -Perseroan Terbatas. --------------------------------3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek -----
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Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. ----------------------------------Penjelasan: agenda di atas sesuai Peraturan No. X.K.4
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-15/PM/1997
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----Penawaran Umum, dan telah diubah dengan Peraturan --No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK ------No. Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi -------Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. --------------4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --------Perseroan. -----------------------------------------Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar -----Perseroan. -----------------------------------------5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. ------------Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 ------Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa ----Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ---Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka --(“POJK No. 15/2020”). ------------------------------Catatan Perihal Rapat: -----------------------------1. Bahan mata acara Rapat berupa Laporan Tahunan ---tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web ---
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Perseroan (www.intikeramik.com). Pemegang saham dapat
memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy ---tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis -----terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroandi kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek ---Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ----71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ---Jakarta Selatan pada jam kerja Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan ----tanggal 18 Juni 2020. ------------------------------2. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin
tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat --menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa ---untuk hadir dalam Rapat: ---------------------------a. Secara manual, dengan mengisi formulir surat kuasa
sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. --Formulir surat kuasa tersebut dapat diambil di kantor
pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran
Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, JalanJenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan ---Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan padahari kerja dan jam kerja Perseroan. Formulir surat -kuasa yang telah diisi wajib diserahkan ke kantor --pusat Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari ---kerja sebelum Rapat atau diserahkan kepada ---------PT Ficomindo Buana Registrar (“BAE”)

---------------

selambat-lambatnya pada saat pengisian daftar hadir Rapat; atau -----------------------------------------
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b. Dengan menggunakan E-Proxy, melalui mekanisme ---pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa ---perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN ---SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420
tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General --Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme --Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses -----Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang -------merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan -dalam Penitipan Kolektif KSEI. ---------------------3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri -kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini -merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham --Perseroan untuk menghadiri Rapat. ------------------4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan ---------hukum)/kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik,dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: -----a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan
masih berlaku (khusus bagi pemegang saham ----------individu/kuasa) dan/atau tanda pengenal diri (KTP --atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan --(khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum); b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan ----Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan -
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Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas ---perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagipemegang saham berbentuk badan hukum); dan ---------c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Perusahaan (khusus bagi pemegang saham ------berbentuk badan hukum). ----------------------------5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ataukaryawan Perseroan tidak diperkenankan untuk -------bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat. -6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta denganhormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar
hadir yang disediakan Perseroan 60 (enam puluh) menit
sebelum Rapat dimulai. ---------------------------------------------- Jakarta, 27 Mei 2020 --------------------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ----------------------- Direksi Perseroan ----------------4. Mengiklankan pemanggilan ulang Rapat pada -------tanggal 9-6-2020 (sembilan Juni dua ribu dua puluh) dalam: ---------------------------------------------(i) situs web penyedia e-RUPS; ---------------------(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia danbahasa Inggris, yang isinya (dalam bahasa Indonesia)berbunyi dan kata demi kata ditulis sebagai berikut:-------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ---------------- Berkedudukan di Jakarta Selatan --------------------------- (“Perseroan”) ----------------------------------- RALAT PEMANGGILAN -------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---------
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-------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ------Bersama ini Direksi Perseroan mengumumkan Ralat ----Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------(“Rapat”) PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk -----(“Perseroan”) yang telah diumumkan pada situs web --Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral --Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari --Rabu, tanggal 27 Mei 2020. -------------------------Bahwa ralat pemanggilan dilaksanakan sehubungan ----dengan adanya penambahan mata acara Rapat, yaitu pada
agenda keenam sebagaimana dimaksud di bawah ini, ---sehingga seluruh mata acara Rapat selanjutnya menjadi
sebagai berikut: -----------------------------------1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --------------31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari: ----a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh ------Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan --oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; ---------------------b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan --pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) ----sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. -------Penjelasan:

agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2)-

huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta --
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Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ----2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku --yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. -------Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2017 tentang -Perseroan Terbatas. --------------------------------3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek ----Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. ----------------------------------Penjelasan: agenda di atas sesuai Peraturan --------No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua -----------------Bapepam-LK No.Kep-15/PM/1997 tentang Laporan -------Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telah diubah dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran ---Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-27/PM/2003 tentangLaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran --Umum -----------------------------------------------4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --------Perseroan. -----------------------------------------Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar -----Perseroan. -----------------------------------------5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
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berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. ------------Penjelasan: agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 ------Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa ----Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ---Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka --(“POJK No. 15/2020”). ------------------------------6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan. -----------------------------------------Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 13ayat (10) dan ayat (11) anggaran dasar Perseroan ---serta Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014. ---Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan mata acaraRapat sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ----dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 15/2020,Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang dan ----menyampaikan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapatsehubungan dengan pemanggilan ulang tersebut, yang -semula Rapat akan diselenggarakan pada hari Kamis, -tanggal 18 Juni 2020 diubah tanggal ----------------penyelenggaraannya menjadi sebagai berikut: --------Hari/Tanggal : Rabu/1 Juli 2020 -------------------Tempat

: Hotel Bidakara (Menara Bidakara 2) -Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 10710 -----------------------

Waktu

: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai ---------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) ----------POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham
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Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat --maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang --namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -------Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan --Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 --sampai dengan pukul 16.00 WIB. ---------------------Catatan Perihal Rapat: -----------------------------1. Bahan mata acara Rapat berupa Laporan Tahunan ---tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web --Perseroan (www.intikeramik.com). Pemegang saham dapat
memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy ---tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis -----terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroandi kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek ---Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling ----71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ---Jakarta Selatan pada jam kerja Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan ----tanggal 1 Juli 2020. -------------------------------2. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin
tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020. ----------------------------------3. Merujuk pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus ---Ibukota Jakarta nomor 563 tahun 2020 tentang -------Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan --------------Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman danProduktif (“Keputusan Gubernur”), maka jumlah ------pemegang saham yang dapat hadir secara fisik akan ---
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dibatasi sesuai dengan jumlah maksimal sebagaimana -diatur dalam Lampiran II Keputusan Gubernur tersebut,
dengan ketentuan: ----------------------------------a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---lebih dahulu datang ke tempat Rapat, lebih berhak --untuk hadir secara fisik dibanding dengan yang datang
kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang ---telah ditetapkan; ----------------------------------b. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang sahamyang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik -----dikarenakan jumlah kehadiran fisik yang telah ------ditetapkan telah terpenuhi, untuk menguasakan ------kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro ---Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh -------Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar. -----4. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir ---dalam Rapat: ---------------------------------------a. Secara manual, dengan mengisi formulir surat kuasa
sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. --Formulir surat kuasa tersebut dapat diambil di kantor
pusat Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran
Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, JalanJenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan ---Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan padahari kerja dan jam kerja Perseroan atau meminta ----formulir surat kuasa tersebut kepada BAE pada hari -pelaksanaan Rapat. Formulir surat kuasa yang telah -diisi wajib diserahkan ke kantor pusat Perseroan ---selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat-

78

atau diserahkan kepada BAE di tempat penyelenggaraanRapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit ----sebelum Rapat dimulai; atau ------------------------b. Dengan menggunakan E-Proxy, melalui mekanisme ---pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa ---perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN ---SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General --Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme --Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses -----Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang -------merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan -dalam Penitipan Kolektif KSEI. ---------------------5. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri -kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini -merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham --Perseroan untuk menghadiri Rapat. ------------------6. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan ---------hukum)/kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik,dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: -----a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan
masih berlaku (khusus bagi pemegang saham ----------individu/kuasa) dan/atau tanda pengenal diri (KTP --atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan --(khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum); b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan -----
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Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas ---perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagipemegang saham berbentuk badan hukum); dan ---------c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Perusahaan (khusus bagi pemegang saham ------berbentuk badan hukum). ----------------------------7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ataukaryawan Perseroan tidak diperkenankan untuk -------bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat. -8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta denganhormat untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan segera: ------------a. Melaporkan kehadirannya dengan menyerahkan dokumen
sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, kepada BAE; ----------------------------------------b. Mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan. -9. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan ---penyebaran Covid-19 dan mengikuti arahan Keputusan -Gubernur, dengan ini Perseroan menyampaikan Rapat --akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan -----------mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur ---sebagai berikut: -----------------------------------a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker; ---b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
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menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur ------kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol ---Pemerintah yang diimplemenltasikan oleh pengelola --gedung tempat Rapat diadakan; ----------------------c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan --oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasukitempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol --kesehatan Perseroan dan pengelola gedung. maka tidakdiperkenankan masuk ke tempat Rapat; ---------------d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan -gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri -----tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ketempat Rapat; --------------------------------------e. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan
menghadiri Rapat wajib menandatangani Formulir -----Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh ------Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi ---Kesehatan, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat; ---------------------------------------------f. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing
dengan rentang paling sedikit 1 (satu) meter; ------g. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara
langsung; ------------------------------------------h. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman -pada penyelenggaraan Rapat. --------------------------------------- Jakarta, 09 Juni 2020 ---------------------- PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk -------

81

----------------- Direksi Perseroan ----------------B. Bahwa jalannya Rapat tersebut adalah sebagai ----berikut: -------------------------------------------Master of Ceremony: --------------------------------Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak -dan Ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan serta para undangan, pada acara Rapat UmumPemegang Saham Tahunan PT INTIKERAMIK --------------ALAMASRI INDUSTRI Tbk (selanjutnya disebut ---------“Perseroan”) yang diselenggarakan pada hari ini, ---Rabu, tanggal 1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua -----puluh). --------------------------------------------Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk selanjutnya disebut Rapat. ---Sebelum acara Rapat dimulai, kami akan membacakan --pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:
---------------- TATA TERTIB RAPAT ------------------------ PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk -------1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa -----Indonesia. -----------------------------------------2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ----anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ---Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka --(“POJK 15”). ---------------------------------------3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 17 anggarandasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, --Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -------
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4. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau --kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -------kewenangannya hadir dalam Rapat. -------------------5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang sahamPerseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat --maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang --namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -------Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan --Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 8-6-2020 -----(delapan Juni dua ribu dua puluh), sampai dengan ---pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu --------Indonesia. -----------------------------------------6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham -yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyaihak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suaradalam Rapat. ---------------------------------------7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a -anggaran dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 Pasal 41
ayat 1 huruf a POJK 15, agenda Rapat pertama sampai dengan agenda Rapat keenam dapat dilangsungkan -----apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau -kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih -dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -saham dengan hak suara hadir atau diwakili. --------8. Selama di dalam ruangan Rapat, peserta diwajibkanuntuk tetap mengenakan masker. ---------------------Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ---Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Dewan --------Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan yang -hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: -------
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DEWAN KOMISARIS: -----------------------------------Komisaris

: Bapak ERWAN DWIYANSYAH; -

Komisaris Independen

: Bapak Doktorandus Haji -ENGKOS SADRAH, Magister –
Manajemen. --------------

DIREKSI: -------------------------------------------Direktur Utama

: Bapak TEUKU JOHAS ------RAFFLI; -----------------

Direktur

: Bapak HASANUDDIN TISI. --

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga
di antara kita: ------------------------------------- Bapak/Ibu Direksi Biro Administrasi Efek ---------PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR atau yang mewakili; ----

Bapak MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku ----Notaris; --------------------------------------------

-

Bapak/Ibu dari Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, --SUTANTO, FAHMI, BAMBANG dan Rekan. -----------------Selanjutnya kami mempersilakan Bapak ERWAN ---------DWIYANSYAH, selaku anggota Dewan Komisaris yang ----ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membuka Rapat. -Kepada Tuan ERWAN DWIYANSYAH kami persilakan. ------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham Perseroan -serta para undangan yang kami hormati, selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ----Ibu-ibu sekalian dalam acara Rapat pada hari ini. --Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 17 anggaran --dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat -dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang -ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena-
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itu saya, ERWAN DWIYANSYAH, selaku Komisaris -------Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -------Perseroan, akan memimpin Rapat ini. ----------------Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2,
ayat 3, ayat 7 dan ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal
17 ayat 1, Pasal 19 ayat 2 serta Pasal 52 POJK 15, -Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai --berikut: -------------------------------------------1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----(dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya disebut Otoritas --Jasa Keuangan) dan Bursa Efek Indonesia ------------(selanjutnya disebut Bursa Efek) mengenai rencana --pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal ---------30-4-2020 (tiga puluh April dua ribu dua puluh) nomor
034/IKAI/IV/2020 dan mengenai tambahan mata acara --Rapat Perseroan melalui surat tertanggal 9-6-2019 --(sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor -----------052/IKAI/VI/2020. ----------------------------------2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada tanggal ---12-5-2020 (dua belas Mei dua ribu dua puluh) dalam: (i) situs web penyedia e-RUPS; ---------------------(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia danbahasa Inggris. ------------------------------------3. Mengiklankan pemanggilan Rapat pada tanggal -----27-5-2020 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh) -dalam: ---------------------------------------------(i) situs web penyedia e-RUPS; ---------------------(ii) situs web Bursa Efek; dan ----------------------
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(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia danbahasa Inggris. ------------------------------------4. Mengiklankan pemanggilan ulang Rapat pada -------tanggal 9-6-2020 (sembilan Juni dua ribu dua puluh) dalam: ---------------------------------------------(i) situs web penyedia e-RUPS; ---------------------(ii) situs web Bursa Efek; dan ---------------------(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia danbahasa Inggris. ------------------------------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf a POJK15, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akanmenjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat. –Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) merupakan -----penanda momentum yang baik untuk PT INTIKERAMIK ----ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“IKAI”). Perseroan memilih --mengejar ketertinggalan di sektor properti sebagai -penyedia akomodasi, makanan dan minuman, yakni sisi industri Perhotelan. -------------------------------Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroanberhasil meraih peningkatan pendapatan dan ---------peningkatan aset Perusahaan setelah melakukan ------sejumlah strategi bisnis dan inovasi. Kepercayaan --konsumen dan keyakinan dari pemangku kebijakan -----menjadi dasar untuk kebangkitan kinerja Perseroan --ini. -----------------------------------------------Perseroan berhasil menunjukkan dedikasi dan --------kinerja yang lebih baik kepada konsumen serta ------kepuasan bagi pemangku kebijakan setelah memiliki --inovasi, inisiatif dan strategi baru serta dukungan -
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semua karyawan yang handal dan berkompeten. --------Aksi Korporasi: ------------------------------------Pada bulan Januari 2019 (dua ribu sembilan belas), -Perseroan kembali melakukan Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek -----Terlebih Dahulu Tahap II dengan tambahan sebanyak --3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu --delapan ratus delapan puluh tujuh) lembar saham, ---sehingga jumlah saham Perseroan menjadi ------------12.096.181.261 (dua belas miliar sembilan puluh enamjuta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu) lembar saham. --------------------------Selanjutnya pada bulan November 2019 (dua ribu -----sembilan belas), Perseroan kembali melakukan aksi --korporasi melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan ------menambah sebanyak 1.209.618.126 (satu miliar dua ---ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu --seratus dua puluh enam) saham, sehingga jumlah sahamPerseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada ----31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas) menjadi 13.305.799.387 (tiga belas -miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan ---puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) lembar saham dengan setoran penuh. -----------------Adapun jumlah karyawan Perseroan per tanggal -------31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas) adalah sebanyak 205 (dua ratus lima)orang dan Entitas Anak/Subsidiary Perseroan per -----
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tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu
sembilan belas) adalah PT HOTEL PROPERTI -----------INTERNASIONAL (“HPI”), PT INTERNUSA KERAMIK ALAMASRI(“INKA”), MAM, MPIM, RSO dan PT SAKA MITRA SEJATI --(“SMS”). -------------------------------------------Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. –
Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK15, mata acara atau agenda Rapat hari ini sebagaimana
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai ------berikut: -------------------------------------------1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang didalamnya terdiri dari: ----------------------a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh DewanKomisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas); -----------------------------------b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua
ribu sembilan belas) serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya ----kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan --yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang ----berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu --Desember dua ribu sembilan belas). -----------------2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---
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yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh --satu Desember dua ribu sembilan belas). ------------3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana ----hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas). -----------------------------------4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya ---bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---Perseroan. -----------------------------------------5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ---laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --Desember dua ribu dua puluh). ----------------------6.

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan --------

Komisaris Perseroan. -------------------------------Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata carapenggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda Rapat --adalah sebagai berikut: -------------------------------------- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ---------------- TERKAIT MATA ACARA ATAU AGENDA RAPAT -------Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara -atau agenda Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut: -------------------------------------------1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara -dan memberikan suara dalam Rapat. -------------------
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2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk ----------mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebihdari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut --hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan -----dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. ----------------------------------3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, -------keputusan Rapat agenda pertama sampai dengan agenda keenam adalah sah dan mengikat apabila diambil -----berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan -dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan Rapatdapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan -ketentuan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----Rapat. ---------------------------------------------4. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat -tangan melalui tata cara sebagai berikut: ----------a. pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju atau blanko diminta Ketua Rapat untuk -mengangkat tangan; ---------------------------------b. apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau -lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju; c. pemegang saham dengan hak suara yang sah, hadir -dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain),
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maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan --suara terbanyak dari para pemegang saham yang ------mengeluarkan suara dalam Rapat; --------------------d. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setujusama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggapditolak. ---------------------------------------------- TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK -------- MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ------mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai berikut: ----------------------------1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi --------kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, --usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan.Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut -----haruslah berhubungan dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. ---------------------------------------2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran -dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: ----a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ------pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
setiap agenda Rapat; -------------------------------b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ------pendapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) menit;
c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau -kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usulatau saran dengan cara mengangkat tangan. Petugas --akan membagikan formulir untuk diisi dan -----------ditandatangani lalu diserahkan kembali kepada ------petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta ---
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jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya
Petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi -dan ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti ---keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Ketua --Rapat; ---------------------------------------------d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi --dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada -pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -------tanggapan; -----------------------------------------e. apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau ---saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa -jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara ---tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantumdalam Formulir Pertanyaan. -------------------------Demikian mekanisme pengambilan keputusan dan tata --cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda Rapat. -Sebelum Rapat ini dimulai, maka saya mohon bantuan -kepada Bapak MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selakuNotaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang -terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur --dalam anggaran dasar Perseroan dan POJK 15. –-------Notaris: -------------------------------------------Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, MIKI ----TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris, dengan -ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar --hadir para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang
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hadir atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak –------6.826.560.416 (enam miliar delapan ratus dua puluh -enam juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus enam
belas) saham, yang merupakan 51,3% (lima puluh satu koma tiga) persen dari sebanyak 13.305.799.387 (tigabelas miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus ------sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh
tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang
sah sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar ------Perseroan dan POJK 15. -----------------------------Demikian saya sampaikan, terima kasih. -------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran ----untuk Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ---dipersyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan --POJK 15, maka Rapat ini adalah sah dan berhak ------mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -------Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat TuhanYang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Rabu, tanggal --1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh), saya ------nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 12.07’ (dua belas lewat tujuh menit) Bagian Barat Waktu --------Indonesia. ---------------------------------------------------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI ----------PEMBAHASAN AGENDA RAPAT YANG PERTAMA: --------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ---pembahasan agenda Rapat yang pertama, yaitu: --------
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Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ---tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang didalamnya terdiri dari: ----------------------a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh ------Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan --oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua
ribu sembilan belas); ------------------------------b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ---perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua
ribu sembilan belas) serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya ----kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan --yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang ----berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu --Desember dua ribu sembilan belas). -----------------Pembahasan agenda Rapat yang pertama ini akan diawali
dengan penjelasan oleh Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI, ---selaku Direktur Utama Perseroan. -------------------Kepada Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI, saya persilakan. --Direktur Utama (Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI): ----------Terima kasih Bapak ERWAN DWIYANSYAH. ---------------Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnyayang kami hormati, pada laporan ini, perkenankanlah kami menyampaikan hasil kepengurusan Perseroan selama
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah ----dilakukan oleh Direksi. Puji syukur kehadirat Tuhan -
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Yang Maha Esa, pada tahun yang penuh tantangan ini, Direksi beserta jajaran manajemen dan seluruh ------karyawan telah mampu menghasilkan kinerja yang -----optimal dan sesuai dengan Rencana Bisnis Perseroan. Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2019 -(dua ribu sembilan belas) mengalami penurunan ------dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas). --Begitu juga pada pertumbuhan industri keramik ------sepanjang 2019 (dua ribu sembilan belas) yang ------cenderung stagnan. Beberapa hal yang menyebabkan ---diantaranya adalah, 2019 (dua ribu sembilan belas) -adalah tahun politik, libur panjang dan gelaran pesta
demokrasi cukup berdampak pada perlambatan proyek --pembangunan di berbagai daerah awal tahun ini ------sehingga berdampak bagi penjualan keramik nasional. Selain itu, tantangan impor juga masih datang dari -produk negara lainnya seperti Vietnam dan India. ---Menurut data Asaki, pasokan produk dari kedua negaramulai meningkat pada tahun 2019 (dua ribu sembilan -belas). --------------------------------------------Melihat kondisi selama beberapa tahun terakhir pada jenis usaha manufaktur keramik, maka Perseroan -----memutuskan untuk melakukan diversifikasi usaha dengan
menambah Jenis Usaha Perseroan pada akhir Mei 2019 -(dua ribu sembilan belas) sebagai penyedia akomodasi,
makanan dan minuman. Selanjutnya, langkah utama yangharus dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan --sinkronisasi pengelolaan operasional yang ----------berkelanjutan dari aktivitas Perseroan, maka dari itu
sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ------
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menjadi fase penting bagi Perseroan dengan strategi baru yang komprehensif, sehingga kami meyakini tajuk“Rising with Momentum“ sebagai representasi yang ---tepat bagi kami untuk menggambarkan kondisi Perseroan
di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) serta ------proyeksinya di masa mendatang. ---------------------Sepanjang 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan membukukan nilai pendapatan sebesar Rp 84,525 M ----(delapan puluh empat koma lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah), bertumbuh sebesar 650% (enam ratus -lima puluh persen) dibandingkan pendapatan tahun 2018
(dua ribu delapan belas) yang sebesar Rp 11,277 M --(sebelas koma dua ratus tujuh puluh tujuh miliar ---Rupiah). Sehubungan dengan profitabilitas, Perseroanmencatatkan rugi bersih sebesar Rp 71,717 M (tujuh -puluh satu koma tujuh ratus tujuh belas miliar -----Rupiah) dari laba bersih sebesar Rp 71,284 M (tujuh puluh satu koma dua ratus delapan puluh empat miliarRupiah) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). --Kinerja Keuangan dan Operasional: ------------------Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ----Perseroan mencatatkan rugi sebesar Rp 71,78 M (tujuhpuluh satu koma tujuh puluh delapan miliar Rupiah) -per tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember duaribu sembilan belas), atau turun dibandingkan ------perolehan laba pada tahun 2018 (dua ribu delapan ---belas) yang mencapai Rp 71,28 M (tujuh puluh satu --koma dua puluh delapan miliar Rupiah). -------------Pendapatan Perseroan mencapai Rp 84,53 M (delapan --puluh empat koma lima puluh tiga miliar Rupiah) di --
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tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan pendapatan -tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar --------Rp 11,28 M (sebelas koma dua puluh delapan miliar --Rupiah). Sebagian besar pendapatan berasal dari linibisnis hotel, yakni sebesar Rp 81,17 M (delapan puluh
satu koma tujuh belas miliar Rupiah). --------------Pendapatan dari hotel berkontribusi 96% (sembilan --puluh enam persen) terhadap total pendapatan. ------Di sisi lain, Beban Pokok Pendapatan tercatat ------Rp 22,62 M (dua puluh dua koma enam puluh dua miliarRupiah). Sehingga, laba kotor yang dikantongi ------Perseroan sebesar Rp 61,91 M (enam puluh satu koma -sembilan puluh satu miliar Rupiah) pada tanggal ----31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas), dari Rp 5,74 M (lima koma tujuh ---puluh empat miliar Rupiah) pada periode yang sama --tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Sedangkan bebanadministrasi mengalami kenaikan hingga 103% (seratustiga persen) dari tahun sebelumnya menjadi ---------Rp 113,33 M (seratus tiga belas koma tiga puluh tigamiliar Rupiah), dari sebelumnya di tahun 2018 (dua -ribu delapan belas yang mencapai Rp 55,77 M (lima --puluh lima koma tujuh puluh tujuh miliar Rupiah). --Perseroan juga memiliki beban keuangan senilai -----Rp 30,58 M (tiga puluh koma lima puluh delapan miliar
Rupiah), naik dibandingkan periode yang sama tahun -sebelumnya, yakni sebesar Rp 5,09 M (lima koma nol -sembilan miliar Rupiah). ---------------------------Perseroan pun mencatatkan rugi yang dapat -----------
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diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai -minus Rp 67,57 M (enam puluh tujuh koma lima puluh -tujuh miliar Rupiah) pada periode Januari sampai ---dengan Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), dariposisi laba sebesar Rp 71,64 M (tujuh puluh satu koma
enam puluh empat miliar Rupiah) pada Januari sampai dengan Desember 2018 (dua ribu delapan belas). -----Di sisi aset, nilai aset sebesar Rp 1,34 T (satu koma
tiga puluh empat triliun Rupiah) per Desember 2018 -(dua ribu delapan belas), naik menjadi Rp 1,36 T ---triliun (satu koma tiga puluh enam trilun Rupiah) --pada Desember 2019 (dua ribu sembilan belas). ------Adapun besaran liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 440,98 M (empat ratus empat puluh koma --sembilan puluh delapan delapan miliar Rupiah) dan --Rp 916,55 M (sembilan ratus enam belas koma lima ---puluh lima miliar Rupiah). -------------------------Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei dua -ribu sembilan belas), disebutkan bahwa Perseroan ---mulai melakukan diversifikasi bisnis untuk memacu --pendapatan. Para pemegang saham menyetujui langkah -Direksi untuk melakukan penambahan kegiatan usaha --utama Perseroan pada bidang akomodasi dan penyediaanmakan minum serta real estate. ---------------------Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan melakukan aksi korporasi dengan Penawaran Umum -----Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu danmendapatkan investasi senilai hampir Rp 500 M (lima ratus miliar Rupiah). Perseroan fokus memperbesar ---
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bisnis perhotelan bintang 3 (tiga) dan 4 (empat). --Sebelumnya, pada akhir semester II tahun 2018 (dua -ribu delapan belas), Perseroan telah mengakuisisi 2 (dua) Perusahaan dengan 3 (tiga) aset Hotel, yakni -PT HOTEL PROPERTI INTERNASIONAL dengan asetnya HotelSwissbel Bogor dan PT SAKA MITRA SEJATI dengan -----asetnya Hotel Saka Medan dan Swiss-belinn Gajah MadaMedan. ---------------------------------------------Diversifikasi dalam industri perhotelan adalah salahsatu strategi utama yang dilaksanakan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan terus mengalami -------peningkatan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).Yang mana, dalam praktiknya, terutama dari segi ----pengembangan dan pembangunan properti, bisnis ini --bersinggungan langsung dengan penyediaan ubin ------porselen. Siklus dari kedua industri ini memiliki --karakter yang berbeda dan dapat melengkapi terutama apabila terjadi shock dari tekanan eksternal dalam -aktivitas industri manufaktur. ---------------------Pada 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu ------sembilan belas), Perseroan kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa atas aksi korporasi -melakukan Penawaran Umum bersifat Penambahan Modal -Tanpa Hak Memegang Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan memperoleh -persetujuan pemegang saham dalam beberapa hal, -----seperti persetujuan melakukan Penambahan Modal TanpaHak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 (satu miliardua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu
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seratus dua puluh enam) saham seri B, atau ---------sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruhmodal yang telah disetor penuh dalam Perseroan -----setelah dikurangi dengan PMTHMETD, dan kewenangan --untuk melaksanakan negosiasi sehubungan dengan -----rencana transaksi PMTHMETD, termasuk penentuan hargapenerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, yang dapatdilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa kali transaksi
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Rapat.
Dengan penerbitan saham ini struktur neraca Perseroan
menjadi semakin baik sehingga membuka peluang bagi -perkembangan bisnis investasi yang difokuskan oleh -Perseroan dan juga memperkuat kegiatan operasional -yang dijalankan pada tahun 2019 (dua rbu sembilan --belas). --------------------------------------------Dengan penerbitan saham baru tersebut, maka --------jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan -----setelah pelaksanaan penerbitan PMTHMETD menjadi ----13.305.799.387 (tiga belas miliar tiga ratus lima --juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga -ratus delapan puluh tujuh) saham. Penerbitan saham -baru tersebut diambil oleh salah satu pemegang sahamutama Perseroan, yakni WANDERVALE HOLDING LIMITED. -Kendala yang Dihadapi Perseroan dan Langkah-langkah –
Penyelesaiannya: -----------------------------------Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ----seluruh jajaran manajemen Perseroan telah berhasil -meningkatkan kinerja Perseroan dan berusaha keras --memenuhi target yang telah tertuang di dalam RencanaKerja Perusahaan. Sejalan dengan itu, tentu Perseroan
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juga tidak lepas dari kendala dan tantangan yang kami
hadapi antara lain dari sisi tantangan eksternal ---adalah belum berubahnya ketentuan pemerintah terkaitharga gas industri yang masih tergolong tinggi, ----penerapan safeguard impor keramik yang belum -------maksimal, dimana terdapat lonjakan impor keramik yang
cukup signifikan dari India dan Vietnam dan adanya -tren konsumsi rumah tangga menurun. Namun khusus pada
harga gas, kami mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan Permen ESDM nomor 8 tahun 2020 (dua ribudua puluh) pada April 2020 (dua ribu dua puluh) lalu.
Sehingga akan memberikan perbaikan atas struktur ---biaya produksi dari anak usaha INKA yang akan ------beroperasi lebih efisien di waktu mendatang. -------Dalam menghadapi kendala dan tantangan di atas, ----Perseroan telah melakukan beberapa langkah strategisdan kreatif untuk menghadapi persaingan dengan produk
Vietnam dan India, seperti hadir dengan variasi lainyang bisa bersaing di pasar dengan nuansa matte ----seperti batu-batuan (graniti), travertine (tavere) -dan motif alami (landmark). ------------------------Selain itu langkah strategis lainnya, sampai dengan awal tahun Perseroan masih melanjutkan perbaikan danpembaruan mesin dengan melakukan otomasi sehingga --proses produksi berjalan lebih efisien. Bersamaan --dengan itu, Perseroan juga mulai kembali melakukan -penetrasi pasar untuk pengenalan produk-produk dalamrangka Essenza Reborn, masuknya variasi baru produk Essenza ke pasar keramik nasional. -----------------Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), kinerja --
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Perseroan semakin membaik setelah 3 (tiga) unit hotel
yang dikelola 2 (dua) Entitas Anak mengalami -------peningkatan kinerja. Swiss-Belhotel Bogor, dikelola oleh HPI yang merupakan Entitas Anak, dimana -------Perseroan menguasai 99% (sembilan puluh sembilan ---persen) saham, Saka Hotel Medan dan Hotel ----------Swiss-Belinn Gajah Mada Medan di wilayah kota Medan,dikelola oleh SMS, dimana Perseroan menguasai 70% --(tujuh puluh persen) saham. Kinerja dari kedua anak usaha perhotelan ini mampu memberikan kontribusi yang
positif bagi Perseroan. Ketiga hotel tersebut ------memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan objek
wisata, sehingga prospek usaha berkelanjutannya ----sangat optimis. Sampai dengan akhir tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), occupancy rate untuk ---------Swiss-Belinn Gajahmada Medan, Swiss-Belhotel Bogor -dan Hotel Saka Medan, berada di level 77% (tujuh ---puluh tujuh persen), 73% (tujuh puluh tiga persen), 72% (tujuh puluh dua persen) secara berurutan. -----Kedepannya, ruang penambahan aset dengan akuisisi dan
pemilihan investasi yang tepat adalah kunci --------pertumbuhan Perseroan dan dapat menggambarkan hasil pendapatan yang lebih positif di masa depan. Selain itu, kami juga berencana untuk menetapkan tujuan ---investasi selanjutnya dengan memanfaatkan peluang --yang disediakan Pemerintah. Dari segi pariwisata, --Indonesia masuk dalam 6 (enam) besar negara terindahdi dunia dan 10 (sepuluh) besar negara yang wajib --dikunjungi, maka pengembangan infrastruktur jalur --darat, laut, udara juga sedang gencar dibangun ------
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Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan ----Perumahan Rakyat (“PUPR”), yang direncanakan akan --berkonsentrasi menggarap 4 (empat) destinasi -------pariwisata prioritas dari 10 (sepuluh) Bali Baru dari
segi infrastrukturnya. Hal ini tentunya merupakan --prospek yang positif bagi kedua Industri yang ------dinaungi oleh Perseroan. ---------------------------Penerapan Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate ----Governance (“GCG”): --------------------------------Komitmen terhadap pelaksanaan GCG yang baik selalu -menjadi landasan utama bagi Direksi dan Manajemen --dalam mengelola Perseroan. Kami percaya bahwa denganmenerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, ----tanggung jawab, kemandirian, dan prinsip keadilan --secara konsisten dalam setiap proses bisnis, maka --Perseroan dapat mempertahankan kinerja yang baik danjuga memberikan nilai tambah bagi para pemangku ----kepentingan. ---------------------------------------Selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), -------penerapan prinsip GCG sudah berjalan dengan baik di seluruh manajemen tingkat pimpinan hingga karyawan, sehingga turut memberikan kontribusi positif berupa meningkatnya daya saing dan kinerja Perseroan. -----Implikasi lainnya adalah memberikan manfaat nyata --bagi Perseroan dan peningkatan kepercayaan para ----pemangku kepentingan. Namun Direksi tidak berpuas --diri, sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),
kami terus berupaya meningkatkan kualitas ----------implementasi GCG yang baik dengan menindaklanjuti --rekomendasi dari Dewan Komisaris dan hasil evaluasi -
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dari Unit Audit Internal yang senantiasa dilakukan -secara mendalam. -----------------------------------Tanggung Jawab Sosial Perseroan/Corporate Social ---Responsibility (“CSR”): ----------------------------Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR) -didasarkan pada faktor dimana keberhasilan usaha yang
kami jalankan tidak hanya ditentukan oleh manajemen dan kinerja operasional. Akan tetapi juga didorong -oleh dukungan dari masyarakat maupun pemangku ------kebijakan di area sekitar kantor operasional, hotel dan maupun kantor Perusahaan Anak di berbagai daerah.
Program-program CSR Perseroan mengarah pada kegiatankegiatan yang memberikan dampak signifikan pada ----kesejahteraan masyarakat. Perseroan berkomitmen untuk
memperhatikan sisi kelestarian lingkungan dalam ----operasional Perseroan dan prinsip ini sudah dipegangteguh sejak awal pendirian Perseroan. --------------Aspek lingkungan adalah salah satu prioritas dalam -menjalankan strategi pengembangan Perseroan di -----samping energi, produk, teknologi dan Sumber Daya --Manusia (“SDM”). Bentuk implementasinya antara lain adalah rancangan bangunan pabrik yang lebih ramah --lingkungan, penghijauan lingkungan pabrik, ---------pengendalian limbah, pemantauan emisi dan sistem ---manajemen lingkungan yang memenuhi standar ISO 14001.
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroanmenjalankan program dan kegiatan CSR lewat ---------kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak usaha, beberapa
diantaranya lewat kegiatan kegiatan keagamaan, saat musibah banjir melanda atau donasi-donasi rutin yang-
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diberikan ke daerah sekitar usaha Perseroan. -------Apresiasi: -----------------------------------------Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Direksi ---PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, saya ---------mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan -----kerjasama yang diberikan, khususnya kepada para ----pemegang saham dan mitra kerja Perseroan. ----------Direksi juga memberikan penghargaan kepada Dewan ---Komisaris atas kontribusinya berupa pengawasan dan -pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan -fungsi kepengurusan, serta memberikan apresiasi ----kepada seluruh jajaran manajemen dan staf yang telahmenunjukkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2019 -(dua ribu sembilan belas) di tengah berbagai -------tantangan yang dihadapi. ---------------------------Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada ---------Bapak ERWAN DWIYANSYAH selaku salah satu anggota ---Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporanjalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris -selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). --Kepada Bapak ERWAN DWIYANSYAH, kami persilakan. ----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI. -------------Para pemegang saham yang terhormat, pemangku -------kepentingan yang terhormat, perkenankan kami selaku Dewan Komisaris PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk,
melaporkan hasil pengawasan kami terhadap pengelolaan
dan kinerja Perseroan pada tahun buku 2019 (dua ribusembilan belas). Dewan Komisaris telah menjalankan --

105

tugas dan tanggung jawab pengawasan dan memberikan -arahan serta nasihat secara aktif dan obyektif kepada
Direksi sebagai wujud dari komitmen kami kepada ----segenap pemegang saham dan pemangku kepentingan ----Perseroan yang ditetapkan peraturan ----------------perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ----Perseroan serta rencana kerja yang telah ditetapkan di awal tahun. -------------------------------------Penilaian terhadap Kinerja Direksi: ----------------Setelah semester pertama yang dibuka dengan dinamikapolitik yang menyebabkan adanya perlambatan alur ---bisnis, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan ----pendapatan yang positif. Perseroan berhasil --------mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 84,53 M ----(delapan puluh empat koma lima tiga miliar Rupiah) di
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Angka tersebutmengalami peningkatan signifikan sebesar 650% (enam ratus lima puluh persen) dibandingkan dengan tahun -2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 11,28 M ---(sebelas koma dua puluh delapan miliar Rupiah). ----Rugi Komprehensif Perseroan tercatat sebesar -------Rp 70,79 M (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan --miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan --belas), terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018 --(dua ribu delapan belas) dimana Perseroan mencatatkan
Laba Komprehensif sebesar Rp 71,35 M (tujuh puluh --satu koma tiga puluh lima miliar Rupiah) di tahun --2018 (dua ribu delapan belas). ---------------------Meskipun Perseroan mencatatkan Rugi bersih pada tahun
2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 71,72 M ---
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(tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua miliar Rupiah)
dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dimana
Perseroan mencatatkan Laba Bersih sebesar Rp 71,28 M(tujuh puluh satu koma dua puluh delapan miliar ----Rupiah), perlu diketahui bahwa pertumbuhan dan -----kontribusi yang diberikan oleh bisnis usaha Perseroan
lebih stabil dan menggambarkan profil pertumbuhan --yang kuat dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Sehingga untuk kedepannya Perseroan akan ---memaksimalkan potensi pertumbuhan yang dimiliki untuk
terus berkembang dan membentuk sinergi yang positif agar dapat merealisasikan kisah pertumbuhan yang ---positif. -------------------------------------------Namun demikian, Perseroan berhasil melakukan -------peningkatan dari segi pertumbuhan bisnis secara nyata
dan akan terus melakukan upaya-upaya berkelanjutan -untuk memperbaiki fundamental Perseroan, yang ------hasilnya secara jangka panjang dapat memberikan ----kontribusi positif kepada laba Perseroan secara umum.
Dewan Komisaris mengapresiasi inisiatif-inisiatif --yang telah dilakukan oleh Dewan Direksi Perseroan --atas implementasi strategi dalam menjalankan kegiatan
usaha Perseroan. Di bawah pengawasan Dewan Komisaris,
Direksi sudah bekerja secara tepat dan telah -------melakukan efisiensi di berbagai aspek, menjalankan -pengelolaan manajemen risiko secara antisipatif, ---serta mengelola setiap unit bisnis secara bertanggung
jawab di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----Direksi telah bekerja dengan baik sepanjang tahun --2019 (dua ribu sembilan belas). Hal ini tercermin ---
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dari penurunan angka kerugian yang terus berkurang, pertumbuhan pendapatan yang hampir mencapai 8 ------(delapan) kali lipat dari tahun sebelumnya dan -----pencapaian Laba Kotor Usaha sebesar 73,24% (tujuh --puluh tiga koma dua empat persen) dibandingkan 50,93%
(lima puluh koma sembilan tiga persen) pada tahun --2018 (dua ribu delapan belas), meskipun Perseroan --menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti ----pelemahan ekonomi global dan nasional pada tahun 2019
(dua ribu sembilan belas). Sebagai antisipasi, -----Direksi telah mengimplementasi berbagai langkah ----strategis untuk menjaga kesinambungan bisnis -------Perseroan dan tumbuh dalam kancah persaingan di ----industri manufaktur ubin porselen. Terpenting, dalamkondisi penuh tantangan ini, Dewan Komisaris -------berkomitmen memberikan dukungan terhadap rencana, --program, maupun strategi yang diajukan oleh Direksi.Besar harapan kami, bahwa rencana, program, maupun -strategi tersebut akan membawa Perseroan mencapai --tahap pertumbuhan selanjutnya. ---------------------Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perseroan:–
Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Dewan
Komisaris telah memantau pengelolaan Perseroan dan -melakukan komunikasi dengan Direksi melalui berbagaimedium dan kegiatan. Dalam kesempatan rapat gabungan,
aktivitas peninjauan, maupun kegiatan-kegiatan khusus
serta komunikasi formal dan informal yang terjadi, -kami memperoleh informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan, pengelolaan, kondisi dan hasil --aktivitas usaha Perseroan. Hal ini mempermudah tugas-
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kami sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil Perseroan dan mendukung upaya seluruh ------pemangku kepentingan agar tata kelola Perseroan ----berjalan dengan transparan, independen dan ---------akuntabel. -----------------------------------------Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Dewan Komisaris juga dibantu oleh para Komite Audit dan Unit Audit Internal, untuk melakukan pengawasan dan penelaahan atas informasi keuangan yang akan ---dikeluarkan oleh Perseroan, antara lain laporan ----keuangan, proyeksi keuangan dan informasi keuangan -lainnya, serta melaporkan kepada Dewan Komisaris ---berbagai risiko yang dimiliki oleh Perseroan berikutpelaksanaan manajemen risiko yang diambil ----------oleh Direksi. --------------------------------------Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada --------Direksi: -------------------------------------------Selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Dewan -Komisaris sudah menjalankan tugas dan fungsinya ----dengan memberikan saran, arahan dan nasihat kepada -Direksi. -------------------------------------------Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan -------Komisaris yang mengundang Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebesar 100% (seratus persen). -------------------------------------------Dalam memberikan saran, arahan ataupun nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelolaPerseroan, Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya agar Direksi melakukan peningkatan ---kinerja, peningkatan efisiensi, pengelolaan struktur-
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modal dan ekuitas, menjaga mitigasi risiko, serta --meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). -------------------------------------Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun –
Direksi: -------------------------------------------Sektor industri pariwisata dan properti masih menjadi
salah satu fokus utama bagi Pemerintah Indonesia. --Maka dari itu, Dewan Komisaris menilai langkah -----Direksi Perseroan dalam menyusun prospek usaha dan -strategi telah menjawab tantangan dan melihat peluang
bisnis di bidang pariwisata dan perhotelan. Dewan --Komisaris mengapresiasi langkah yang telah diambil -oleh Direksi IKAI dalam menambahkan lini bisnis ----Perseroan yang dinilai baik untuk menunjang bisnis -keramik Perseroan dalam jangka panjang. ------------Melihat dari sudut pandang perkembangan industri ---keramik nasional, Asosiasi Industri Keramik Indonesia
(ASAKI) memperkirakan pertumbuhan sektor keramik ---berada di kisaran 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Pencapaian itu bisa diraih, khususnya dengan didukung
kinerja segmen menengah dan kecil. ASAKI menganggap pertumbuhan industri keramik masih bisa lebih tinggikarena sejumlah faktor, diantaranya ditopang oleh --sektor properti yang diharapkan bisa kembali -------bergairah pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). ----Hal ini ditambah lagi dengan adanya dukungan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk ---meningkatkan daya saing keramik lokal. Hal ini dapatmenjadi katalis untuk menggerakan industri keramik --
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lokal. Oleh karena itu, kami optimis Direksi mampu -mengimplementasikan strategi dengan sebaik-baiknya -untuk mendorong Perseroan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, baik jangka pendek maupun jangka ----panjang. -------------------------------------------Sedangkan dari industri Perhotelan, Dewan Komisaris melihat bahwa masih banyak ruang untuk segera ------mengoptimalkan dan memusatkan perhatian kepada -----pengelolaan aset Perseroan yang belum produktif. ---Hal ini juga harus didukung dengan penyesuaian -----kembali dalam penyusunan prosedur baru terkait -----kegiatan pemilihan target aset yang akan diakuisisi kembali. –------------------------------------------Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yangBaik: ----------------------------------------------Dalam hal penilaian Dewan Komisaris terhadap -------penerapan GCG yang dijalankan jajaran Direksi ------Perseroan, Dewan Komisaris kembali menegaskan bahwa komitmen Perseroan untuk menjalankan prinsip-prinsipGCG harus menjadi bagian yang terintegrasi, terpadu dan terjalin satu sama lain dalam lingkungan -------Perseroan, agar membantu pertumbuhan kinerja -------Perseroan dan menjaga supaya Direksi bekerja sesuai ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan ---maupun anggaran dasar Perseroan. Sepanjang pengamatan
kami, komitmen ini sudah konsisten dijalankan dan --perbaikan berkelanjutan terus diupayakan untuk -----memperbaiki aspek-aspek yang masih harus -----------ditingkatkan. Hal ini membuktikan semangat positif -yang datang dari jajaran Direksi dan keseriusan -----
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internal untuk membawa Perseroan kepada performa danpencapaian yang lebih baik. ------------------------Secara umum, jajaran Direksi beserta elemen Perseroan
telah membuktikan integritasnya dalam menegakkan Code
of Conduct atau Kode Etik dan kepatuhan terhadap ---peraturan hukum dan perundang-undangan serta anggaran
dasar Perseroan. Jajaran Direksi juga telah --------membuktikan komitmen untuk memenuhi kewajiban ------Perseroan sebagai perusahaan publik dan wajib pajak,serta memiliki kepedulian terhadap implementasi CSR dan pelestarian lingkungan di sekitar area kantor --maupun pabrik. -------------------------------------Apresiasi: -----------------------------------------Menimbang dan memperhatikan hasil-hasil yang dicapaiPerseroan, baik secara operasional maupun dari segi kinerja keuangan sepanjang tahun 2019 (dua ribu ----sembilan belas), Dewan Komisaris menyatakan apresiasi
sebesar-besarnya kepada Direksi yang telah ---------melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan ----profesionalisme yang sangat tinggi, sehingga mampu -membawa pertumbuhan signifikan Perseroan pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ---------------Direksi juga telah mampu memelihara integritas dan -reputasi Perseroan dalam interaksi dengan institusi pemerintahan nasional dan daerah, pasar modal dan --investor, distributor dan mitra kerja, institusi ---pendidikan dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakatdan organisasi nirlaba lainnya, mitra usaha dan ----pelaku usaha lainnya, media, masyarakat dan lain ---sebagainya demi kelancaran dan keberlanjutan --------
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Perseroan di masa mendatang. -----------------------Dewan Komisaris juga menyatakan dukungan yang ------sebesar-besarnya atas rencana kerja manajemen ------Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan berkomitmen untuk memberikan arahan dan masukan ----kepada jajaran Direksi supaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan perundang-undangandan menerapkan GCG yang baik pada setiap tindakan dan
kebijakan yang dijalankan. -------------------------Sebagai kata penutup, Dewan Komisaris mengucapkan --terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap -------pemegang saham, Dewan Direksi beserta jajaran ------manajemen, karyawan, Komite Audit, Komite Nominasi -dan Remunerasi, mitra bisnis, pemasok, pelanggan ---setia Perseroan dan masyarakat atas dukungan -------dan kepercayaan yang telah diberikan kepada --------Perseroan. -----------------------------------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai -----berikut: -------------------------------------------Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ---tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang di dalamnya terdiri dari: ---------------------a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh ------Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan --oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 (dua ribu
sembilan belas); ------------------------------------
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b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan ---laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas); -----------------------------------sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikanpembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) ------sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun --buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga ---puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) -------sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin -----dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ----(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). –
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agendaRapat yang pertama ini. Kepada para pemegang saham -yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkattangan agar petugas kami dapat segera memberikan ---formulir pertanyaan. -------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. -----------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham, --yaitu Bapak Tuan HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA dan 1 ----(satu) kuasa pemegang saham, yaitu Ibu PATRICIA ----WIJAYA, antara lain sebagai berikut: ---------------a. Pertanyaan dari Bapak Tuan HARIJANTO BHAKTI ------
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SAPUTRA: -------------------------------------------a.1. Selamat atas 2 (dua) corporate action yang telah
berhasil meningkatkan ekuitas Perseroan. Terkait ---dengan penambahan modal tanpa HMETD, berapa nominal saham dan harga per lembar saham yang wajib --------disetor? -------------------------------------------a.2. Dengan 2 (dua) corporate action yang telah ----sukses, berapa total ekuitas Perseroan dengan ------mengambil alih 4 (empat) Perseroan Terbatas dan ----mohon dijelaskan Perseroan Terbatas apa saja yang --diambil alih selain HPI dan Saka dan bergerak di ---bidang apa? ----------------------------------------b. Pertanyaan dari Ibu PATRICIA WIJAYA: ------------Bagaimana strategi Perseroan didalam Pandemi Covid-19
yang belum diketahui berakhirnya? ------------------Selanjutnya saya persilakan Bapak TEUKU JOHAS RAFFLIselaku Direktur Utama Perseroan untuk menjawab -----pertanyaan-pertanyaan tersebut. --------------------Direktur Utama (Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI): ----------Terima kasih Bapak ERWAN DWIYANSYAH. ---------------Saya hendak menjawab pertanyaan dari Bapak Tuan ----HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA terlebih dulu: ------------a.1. Terkait dengan penambahan modal tanpa HMETD, --nominal saham dan harga per lembar saham yang wajib disetor dapat diuraikan sebagai berikut: -----------a.1.1. Modal saham adalah sebesar ------------------Rp 981.843.484.000,- (sembilan ratus delapan puluh -satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat
ratus delapan puluh empat ribu Rupiah), tambahan ---modal disetor sebesar Rp 396.955.673.000,- (tiga ----
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ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus limapuluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu ---Rupiah); -------------------------------------------a.1.2. Dengan 2 (dua) corporate action yang telah --sukses, total ekuitas Perseroan adalah sebesar -----Rp 916.549.349.000,- (sembilan ratus enam belas ----miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ---ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah). Adapun ----Perseroan Terbatas yang diambil alih oleh Perseroan adalah PT HOTEL PROPERTI INTERNASIONAL (“HPI”) dan -PT SAKA MITRA SEJATI (“SMS”), keduanya bergerak di -bidang perhotelan. –--------------------------------HPI dengan asetnya Hotel Swissbel Bogor dan SMS ----dengan asetnya Hotel Saka Medan dan Swiss-belinn ---Gajah Mada Medan. ----------------------------------Selanjutnya saya hendak menjawab pertanyaan dari IbuPATRICIA WIJAYA: -----------------------------------Sampai dengan April, terdapat beberapa hotel yang --kita lakukan pembatasan dan ada juga yang kita tutupsementara, tetapi semuanya sekarang sudah kembali --beroperasi lagi. Didalam bisnis hotel, setiap hotel kita lakukan Prosedur Tetap (PROTAP) terhadap ------aktivitas selama Pembatasan Sosial Berskala Besar --(PSBB) dan kita juga bekerja sama dengan beberapa --rumah sakit untuk memberikan guidance best practice dalam lingkungan hotel agar masih bisa beroperasional
tetapi tetap menggunakan social distancing yang ----tepat, menggunakan tingkat kebersihan maupun -------keselamatan bagi para pekerja kita sendiri. --------Kita mempunyai pengharapan dan asumsi di paruh kedua-
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tahun ini, yaitu semester kedua tahun ini, bisnis --hotel akan lebih membaik, baik dari sisi okupansi --maupun yang terkait dengan Meeting, Incentive, -----Convention and Exhibition (MICE). ------------------Di dalam bisnis keramik sendiri, kita mengalami ----perbaikan yang cukup signifikan dalam tahun ini. ---Walaupun pabrik kita selama masa sepi dari krisis --Covid-19, kita lakukan pembatasan untuk keselamatan karyawan, tetapi pada saat ini perbaikan sudah -----kembali lagi. Kita punya ekspektasi semester kedua -akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari
bisnis manufaktur keramik atau Essenza. ------------Saya rasa cukup dan terima kasih. ------------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi
yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya -ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -terhadap usulan yang telah disampaikan. ------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berhubung tidak ada -pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapatdengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan agenda pertama Rapat yang telah ----------disampaikan sebagai berikut: -----------------------Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
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tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), yang di dalamnya terdiri dari: ---------------------a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh ------Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan --oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 (dua ribu
sembilan belas); -----------------------------------b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan ---laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas); -----------------------------------sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikanpembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) ------sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun --buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga ---puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) -------sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalamLaporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -------Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ----(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). –
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------PEMBAHASAN AGENDA RAPAT YANG KEDUA: ----------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------marilah kita lanjutkan pembahasan ke agenda Rapat --yang kedua, yaitu: ---------------------------------Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu --Desember dua ribu sembilan belas). ------------------
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Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah -------disampaikan pada pembahasan agenda Rapat yang pertama
bahwa sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas),
Perseroan mencatatkan rugi sebesar Rp 71,717 M –----(tujuh puluh satu koma tujuh ratus tujuh belas miliar
Rupiah) per tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu ----Desember dua ribu sembilan belas), atau turun ------dibandingkan perolehan laba pada tahun 2018 (dua ribu
delapan belas) yang mencapai Rp 71,284 M (tujuh puluh
satu koma dua ratus delapan puluh empat miliar -----Rupiah), sehingga menyebabkan Perseroan tidak ------mempunyai saldo laba yang positif. -----------------Dikarenakan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang
positif pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan ----belas), maka tidak terdapat jumlah tertentu yang ---dapat disisihkan Perseroan untuk dana cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang --Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang -dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.
Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Rapat untukmengambil keputusan sebagai berikut: ---------------Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yangpositif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan ---untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --------31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas), dengan demikian menyetujui tidak --dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada
para pemegang saham Perseroan. ----------------------
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Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agendaRapat yang kedua ini. Kepada para pemegang saham yang
akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkat ----tangan agar petugas kami dapat segera memberikan ---formulir pertanyaan. -------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, apakah
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yangtidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap -usulan yang telah disampaikan. ---------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berhubung tidak ada -pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapatdengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan agenda kedua Rapat yang telah disampaikan sebagai berikut: -----------------------------------Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yangpositif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan ---untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --------31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas), dengan demikian menyetujui tidak ---
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dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada
para pemegang saham Perseroan. -------------------------------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------PEMBAHASAN AGENDA RAPAT YANG KETIGA: ---------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke agenda Rapat yang ketiga, yaitu: --------------------------Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek ----Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas). -----------------------------------Untuk itu kami persilakan Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI -selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan penjelasan terkait pertanggungjawaban realisasi ----penggunaan dana Perseroan sampai dengan tahun buku -yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh --satu Desember dua ribu sembilan belas). ------------Direktur Utama (Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI): ----------Terima kasih Bapak ERWAN DWIYANSYAH. ---------------Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, maka dengan ini
kami sampaikan bahwa dana hasil Penawaran Umum -----Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---(HMETD) telah digunakan untuk: ---------------------a. Sebesar Rp 3,2 M (tiga koma dua miliar Rupiah) --digunakan untuk biaya penawaran umum; ---------------
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b. Sebesar Rp 40,1 M (empat puluh koma satu miliar -Rupiah) digunakan untuk pembayaran akuisisi SMS; ---c. Sebesar Rp 58 M (lima puluh delapan miliar Rupiah)
digunakan untuk pembayaran akuisisi HPI; -----------d. Sebesar Rp 28 M (dua puluh delapan miliar Rupiah)digunakan untuk setoran modal pemegang saham kepada SMS setelah akuisisi SMS dilakukan; dan ------------e. Sebesar Rp 294,3 M (dua ratus sembilan puluh ----empat koma tiga miliar Rupiah) digunakan Perseroan -untuk modal kerja dan pengembangan kegiatan usaha --Perseroan dan Entitas Anak Usaha Perseroan. --------Sampai dengan 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember -dua ribu sembilan belas), Perseroan telah menggunakan
Rp 423,6 M (empat ratus dua puluh tiga koma enam ---miliar Rupiah) atau sebesar 91,33% (sembilan puluh -satu koma tiga tiga persen) dari hasil bersih PUT IIuntuk mendanai investasi rutin dan pengembangan ----bisnis Perseroan. Sisa dana hasil penawaran umum ---sampai dengan 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember -dua ribu sembilan belas) adalah sebesar ------------Rp 40,2 M (empat puluh koma dua miliar Rupiah). ----Adapun untuk penggunaan dana yang berasal dari -----Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ---Dahulu (PMTHMETD), Perseroan akan menggunakan dana -tersebut untuk keperluan umum Perseroan dan Anak ---Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada -----penurunan liabilitas, melakukan investasi dan/atau -pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan. Penyaluran
dana kepada Anak Perusahaan dilakukan Perseroan ----melalui penyetoran dan/atau pemberian pinjaman kepada
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Anak Perusahaan yang membutuhkan. ------------------Demikianlah kami sampaikan penjelasan pertanggung --jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran --Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek TerlebihDahulu (HMETD) Perseroan dan realisasi penggunaan --dana hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek -Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan sampai dengan -tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). –
Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan kepada
Bapak ERWAN DWIYANSYAH selaku Ketua Rapat. ---------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian agenda ketiga Rapat yang telah disampaikan, maka kami
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan -sebagai berikut: -----------------------------------Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasipenggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas denganHak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan -------Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ---Dahulu (PMTHMETD) Perseroan sampai dengan tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh --satu Desember dua ribu sembilan belas), sehingga ---dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota -----Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas -tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah merekalakukan terkait dengan

penggunaan dana hasil -------

Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek ----Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa --
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Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana --Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas). -----------------------------------Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agendaRapat yang ketiga ini. Kepada para pemegang saham --yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkattangan agar petugas kami dapat segera memberikan ---formulir pertanyaan. -------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ---yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya -ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -terhadap usulan yang telah disampaikan. ------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
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Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berhubung tidak ada -pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapatdengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan agenda ketiga Rapat yang telah disampaikansebagai berikut: -----------------------------------Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasipenggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas denganHak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan -------Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ---Dahulu (PMTHMETD) Perseroan sampai dengan tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh --satu Desember dua ribu sembilan belas), sehingga ---dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota -----Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas -tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah merekalakukan terkait dengan

penggunaan dana hasil -------

Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek ----Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana --Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) dan Penambahan Modal Tanpa -Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan
sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu -------
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sembilan belas). ---------------------------------------------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------PEMBAHASAN AGENDA RAPAT YANG KEEMPAT: --------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, kitalanjutkan ke agenda Rapat yang keempat, yaitu: -----Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi -anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --------Perseroan. -----------------------------------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, ---berkenaan dengan agenda Rapat yang keempat ini dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam --anggaran dasar Perseroan, maka kami mengusulkan ----kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai -----berikut: -------------------------------------------Menyetujui melimpahkan penetapan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Direksi ---bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2 -anggaran dasar Perseroan dan menyetujui untuk ------melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan ---tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan ---Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroanyang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. -------------------------------------------Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ----
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untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agendaRapat yang keempat ini. Kepada para pemegang saham -yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkattangan agar petugas kami dapat segera memberikan ---formulir pertanyaan. -------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, oleh
karena tidak ada yang mengangkat tangan untuk ------mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang
saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau -----memberikan suara blanko terhadap usulan yang telah -disampaikan. ---------------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berhubung tidak ada -pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapatdengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan agenda keempat Rapat yang telah ----------disampaikan sebagai berikut: -----------------------Menyetujui melimpahkan penetapan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris kepada Rapat Direksi ---bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 2 -anggaran dasar Perseroan dan menyetujui untuk -------
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melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan ---tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan ---Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroanyang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. ------------------------------------------------------ PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------PEMBAHASAN AGENDA RAPAT YANG KELIMA: ---------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke agenda Rapat yang kelima, yaitu: --------------------------Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh). -----------------------------------Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan --Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil auditdari Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI,
BAMBANG dan Rekan. Untuk itu atas nama Direksi dan -Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima -kasih kepada Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, ------SUTANTO, FAHMI, BAMBANG dan Rekan, sebagai Akuntan -Publik Independen yang telah mengaudit buku-buku ---Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu ------sembilan belas). -----------------------------------Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik sebagai ---penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yangpenting untuk meningkatkan kualitas informasi -------
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keuangan yang disusun dan disajikan oleh Perseroan -yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 --huruf d POJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang ---------Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite ---Audit dan Pasal 59 ayat 3 POJK 15, serta POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan ----Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan JasaKeuangan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk -mengambil keputusan sebagai berikut: ---------------1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publikyang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), -----kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka ------memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan --Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang ----kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya -----Manusia yang memadai dan memiliki Independensi. ----2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ------Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ---Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agendaRapat yang kelima ini. Kepada para pemegang saham --yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkattangan agar petugas kami dapat segera memberikan ----
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formulir pertanyaan. -------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, apakah
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yangtidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap -usulan yang telah disampaikan. ---------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. ------------------------Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berhubung tidak ada -pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapatdengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan agenda kelima Rapat yang telah disampaikansebagai berikut: -----------------------------------1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publikyang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ---(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), -----kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka ------memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan --Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang ----kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya -----Manusia yang memadai dan memiliki Independensi. -----
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2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ------Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. -------------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ----------PEMBAHASAN AGENDA RAPAT YANG KEENAM: ---------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Marilah kita lanjutkan pembahasan ke agenda Rapat --yang keenam yang merupakan agenda Rapat yang -------terakhir, yaitu: -----------------------------------Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris -Perseroan. -----------------------------------------Sehubungan dengan rencana perampingan susunan Direksi
dan/atau Komisaris ditubuh Perseroan, maka Perseroanbermaksud untuk mengefisiensikan struktur pengawas -dan pengurus Perseroan yang sudah ada agar Perseroandapat bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan -Perseroan, oleh karenanya Perseroan hendak melakukanperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ------Perseroan dan mengusulkan kepada Rapat untuk -------mengambil keputusan sebagai berikut: ---------------1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan --Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapatsampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan --Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua --ribu dua puluh dua) yang merupakan Rapat Umum ------Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung sejak -pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak ---Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ------
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sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut: -----DEWAN KOMISARIS: -----------------------------------Komisaris Utama

:

RAJA SAPTA -------OKTOHARI; ---------

Komisaris Independen

:

Doktorandus Haji -ENGKOS SADRAH, ---Magister ---------Manajemen. --------

DIREKSI: -------------------------------------------Direktur Utama

: TEUKU JOHAS RAFFLI;

Direktur (Bidang Operasional : ERWAN DWIYANSYAH. dan Kepatuhan) -------------------------------------2. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain -yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun ------------sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -------menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan ---anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, ----termasuk memberitahukan kepada instansi yang -------berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
tersebut. ------------------------------------------Dengan ini kami sampaikan juga bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diangkat telahtersedia di web Perseroan sejak saat pemanggilan ---sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini. --------Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -------memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ----
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untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agendaRapat yang keenam ini. Kepada para pemegang saham --yang akan bertanya, kami persilakan untuk mengangkattangan agar petugas kami dapat segera memberikan ---formulir pertanyaan. -------------------------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin ada yang mengangkat tangan. -----------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham, --yaitu Bapak Tuan HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA, antara --lain sebagai berikut: ------------------------------a. Direksi terdiri dari berapa orang? --------------b. Posisi terakhir susunan Direksi Perseroan? ------Selanjutnya saya persilakan Bapak TEUKU JOHAS RAFFLIselaku Direktur Utama Perseroan untuk menjawab -----pertanyaan-pertanyaan tersebut. --------------------Direktur Utama (Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI): ----------Direksi sampai dengan ditutupnya Rapat ini terdiri -dari 3 (tiga) orang, yaitu saya, TEUKU JOHAS RAFFLI,selaku Direktur Utama, Bapak HASANUDDIN TISI selaku Direktur dan Bapak ZAENAL ASIKIN selaku Direktur ---Independen. ----------------------------------------Setelah ditutupnya Rapat ini, maka posisi terakhir -susunan Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang,
yaitu saya, TEUKU JOHAS RAFFLI, selaku Direktur Utama
dan Bapak ERWAN DWIYANSYAH selaku Direktur (bidang -operasional dan kepatuhan). ------------------------Adapun Bapak ERWAN DWIYANSYAH selama ini menjabat --sebagai Komisaris, beliau mempunyai background yang cukup kuat dalam pengelolaan properti dan perhotelan.
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Beliau juga sangat berpengalaman dalam bidang yang -sifatnya Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena
itu kita berterima kasih beliau bisa membantu di ---level Board of Directors bersama-sama saya. --------Di level Dewan Komisaris sendiri, kita melakukan ---perampingan dengan hanya ada Bapak ENGKOS SADRAH danBapak RAJA SAPTA OKTOHARI. Sebagai background Bapak ENGKOS, beliau sangat berpengalaman di bidang ------governance dan juga di banking. Beliau dahulu pernahbekerja di Bank PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan --BANTEN Tbk (“Bank BJB”), yaitu menjadi salah satu --Direksi di Bank BJB. -------------------------------Bersama ini saya juga mengambil kesempatan, hadirin,untuk berterima kasih kepada Bapak HASANUDDIN TISI -yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Direkturdan yang tidak hadir bersama kita, kepada Bapak ----ZAENAL ASIKIN, atas kinerjanya selama ini yang sangat
baik sekali dan membantu Board of Directors. -------Terima kasih. --------------------------------------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Baiklah kita lanjutkan, Bapak, Ibu sekalian, hadirinyang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang -mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, -----apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya -ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -terhadap usulan yang telah disampaikan. ------------Notaris: -------------------------------------------Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. -----Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
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Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berhubung tidak ada -pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapatdengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan agenda keenam Rapat yang telah disampaikansebagai berikut: -----------------------------------1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan --Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapatsampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan --Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua --ribu dua puluh dua) yang merupakan Rapat Umum ------Pemegang Saham Tahunan yang kelima terhitung sejak -pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak ---Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut: -----DEWAN KOMISARIS: -----------------------------------Komisaris Utama

:

RAJA SAPTA -------OKTOHARI; ---------

Komisaris Independen

:

Doktorandus Haji -ENGKOS SADRAH, ---Magister ---------Manajemen. --------

DIREKSI: -------------------------------------------Direktur Utama

: TEUKU JOHAS RAFFLI;

Direktur (Bidang Operasional : ERWAN DWIYANSYAH. dan Kepatuhan) -------------------------------------2. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain --
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yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun ------------sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -------menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan ---anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, ----termasuk memberitahukan kepada instansi yang -------berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
tersebut. ------------------------------------------------------ PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI ---------Ketua Rapat (Tuan ERWAN DWIYANSYAH): ---------------Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa -pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, oleh
karena seluruh agenda Rapat telah dibicarakan dan --diputuskan, dan hingga batas waktu yang ditentukan -dalam Pasal 16 POJK 15, yaitu selambat-lambatnya 7 -(tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat,
tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan oleh --pemegang saham untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam
agenda Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian
acara Rapat pada hari ini. -------------------------Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan --------partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para -----hadirin sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yangkita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doarestu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat ------berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
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Dengan diselesaikannya seluruh agenda Rapat, maka --Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTIKERAMIK ---ALAMASRI INDUSTRI Tbk, pada hari ini Rabu, tanggal -–
1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh), pukul 13.24’
(tiga belas lewat dua puluh empat menit) Bagian ----Barat Waktu Indonesia, dengan ini saya nyatakan ----ditutup. ------------------------------------------------------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: --------Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ---tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu -sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara ------Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ---Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun --Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------3276056410720007), untuk sementara berada di -------Jakarta; -------------------------------------------Nona NADITA MAULIDIA, lahir di Bogor, pada tanggal -–
6-7-1999 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan -puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir,bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pahlawan nomor
180, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan (pemegang KartuTanda Penduduk nomor 3271014607990013), untuk ------sementara berada di Jakarta; -----------------------keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
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Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ------Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi -dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, --------sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang --rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan tidak menandatangani akta ini. ---------------------Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -------------------------------------------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

MIKI TANUMIHARJA, S.H.
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