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JAKARTA, 28 Juli 2020 – PT AKR Corporindo Tbk (IDX ticker code: AKRA.IJ) distributor swasta terkemuka untuk BBM 
dan bahan kimia dasar serta penyedia layanan logistik & supply chain di Indonesia, dengan bangga mengumumkan 
bahwa Perusahaan menerima kembali penghargaan 3rd The Best Human Capital in Public Company, untuk sektor 
Non Finance Industry Produksi dalam Human Capital Award VI – 2020 (IHCA-VI-2020).  Selain itu penghargaan The 
Best in Creativity Human Capital Leader 2020 juga ditujukan kepada Bambang Syumanjaya sebagai Head of Human 
Resources  PT AKR Corporindo Tbk. 
 
 

 
 
 
Acara penganugerahan IHCA-VI-2020 tersebut diselenggarakan oleh Majalah Economic Review dan dilakukan 
secara online pada hari Jumat 24 Juli 2020. Acara yang mengusung tema “Humanizing Human Capital with Digital 
Experience & Value, Strategi Pengelolaan SDM dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Menuju Revolusi Industri 
5.0.” tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, perusahaan pemenang dari industri lainnya serta 
pimpinan perusahaan lain. 
 
Penghargaan ini melibatkan Dewan Juri yang profesional dan berkompeten di bidangnya masing-masing, antara 
lain Economic Review, Perbanas Institute, NBO Group, Thomas International, Indonesia-Asia Institute, Gerakan 
Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) dan Ideku Group. Setidaknya ada 600 institusi yang diriset dan dinilai oleh 
Dewan Juri IHCA-VI-2020 dan AKR menjadi satu dari 22 perusahaan yang berhasil memenuhi kriteria dewan juri 
untuk menerima penghargaan ini setelah melalui berbagai penilaian, antara lain penjurian virtual, data publik serta 
annual report yang diserahkan kepada panitia IHCA 2020. 
 
Inovasi yang membuat AKR memiliki nilai plus di mata dewan juri adalah Perseroan mampu mengikuti 
perkembangan sesuai era termasuk era new normal setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Salah satu 
inovasinya adalah AKR menghadirkan Break Out Room yang bisa digunakan karyawan secara bergantian pada jam 
istirahat atau jam makan siang yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang mengharuskan adanya physical 
distancing.  
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Bpk. Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk, melalui Bpk. Bambang Syumanjaya 
mengatakan, “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari kinerja tim yang solid dan tolak ukur kinerja yang 
istimewa pada setiap aspek bisnis Perseroan. Ini akan semakin memotivasi kami untuk menjalankan visi misi AKR 
Corporindo dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih kepada Economic Review serta 
seluruh Dewan Juri atas kepercayaannya kepada kami.” 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
  
Corporate Secretary  
  
Telp: +62 (21) 531 1110  
  
Email: corporate.secretary@akr.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT AKR Corporindo Tbk 
 
PT AKR Corporindo Tbk (Perseroan) didirikan di Surabaya pada tahun 1977 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Perseroan adalah perusahaan swasta 
terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia jasa distribusi BBM dan bahan kimia dasar. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan swasta nasional 
pertama yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk jasa pendistribusian BBM bersubsidi. Perusahaan patungan dengan BP telah membuka Stasiun bensin non 
subsidi di bawah BP-AKR retail di berbagai lokasi di Indonesia. Selain itu, Perseroran juga bergerak dalam bidang penyedia jasa logistik dan infrastruktur dengan 
wilayah operasi di Indonesia. Melalui sejumlah anak perusahaan, Perseroan juga beroperasi di bidang jasa logistic dan manufaktur. 
 
Disclaimer 
 
Komunikasi ini semata-mata ditujukan kepada penerima dan mungkin mengandung informasi rahasia, atau khusus. Publikasi ini tidak ada hubungannya dengan tujan 
investasi khusus, situasi keuangan dan kebutuhan khusus dari seseorang atau suatu badan tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Dengan demikian, kami 
ataupun afiliasi kami atau orang-orang yang terkait dengan kami tidak menerima kewajiban apapun untuk suatu kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung 
atau konsekuential yang mungkin timbul dari pengunaan informasi atau pendapat dalam publikasi ini. Banyak faktor, termasuk yang didikusikan lebih lengkap 
dimanapun di dalam rilis ini dan dalam permohonan PT AKR Corporindo Tbk atau afiliasiinya pada instansi regulator yang bersangkutan khususnya laporan keuangan 
kuartalan, laporan tahunan, presentasi perusahaan mereka serta yang lainnya, dapat menyebabkan hasilnya berbeda secara material dari yang dinyatakan. Pendapat-
pendapat yang dinyatakan mungkin tunduk pada perubahaan tanpa pemberitahuan. 
 


