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Press Release Public Expose Live 2021 
PT AKR Corporindo Tbk 

Jakarta, 8 September 2021 
 

AKR PAPARKAN STRATEGI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN KE DEPAN  

 

PT AKR Corporindo Tbk (IDX ticker code: AKRA.IJ), distributor BBM, bahan kimia dasar serta penyedia 
jasa logistik & supply chain di Indonesia, hari ini tanggal 8 September 2021 ikut serta dalam Acara 
Public Expose Live 2021, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka 44 Tahun 
Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia. Dalam acara tersebut, dipaparkan pencapaian 
Perseroan pada bisnis inti dan faktor pertumbuhan ke depan.  

Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan laba neto 28% mencapai Rp550 miliar setelah tumbuh 30% 
di 2020. Segmen perdagangan distribusi dan peningkatan kontribusi JIIPE menjadi faktor utama 
pertumbuhan. Presiden Direktur AKRA, Haryanto Adikoesoemo menyatakan, “AKR berhasil menjaga 
pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif di tengah pandemi. Kami terus mempertahankan 
pengendalian biaya yang ketat, mengelola risiko dan terus mengirimkan produk esensial BBM dan 
bahan kimia ke pelanggan kami dengan mempertahankan protokol kesehatan COVID 19.”  

Perseroan memaparkan 4 strategi pertumbuhan utama: 

1. Pertumbuhan perdagangan & distribusi 
2. Ekspansi Ritel & Avtur bersama bp 
3. Kawasan KEK JIIPE Gresik yang semakin menunjukkan peningkatan minat investor  
4. Masuk ke bisnis energi bersih dan terbarukan 

Perseroan melihat outlook yang positif pada segmen perdagangan dan distribusi sejalan dengan 
perbaikan ekonomi, peningkatan aktivitas pertambangan serta hilirisasi, dan ekspansi kimia dasar. 
Outlook segmen BBM positif seiring dengan berkembangnya industri pertambangan, perkebunan, dan 
segmen ritel. Segmen kimia dasar juga mencatat pertumbuhan dengan adanya perbaikan ekonomi 
makro, terutama dari industri rayon dan smelter alumina. Sebagai salah satu sektor kritikal, AKRA 
tetap harus beroperasi dengan prosedur kesehatan yang ketat. Strategi Perseroan untuk beradaptasi 
dengan era New Normal antara lain adalah menjaga keamanan dan kesehatan pekerja, investasi 
upgrade platform IT, pengelolaan modal kerja, dan pengendalian biaya yang ketat. 

Profit AKRA akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kontribusi KEK JIIPE Gresik terhadap 
pendapatan konsolidasi. Perseroan melihat outlook yang positif pada permintaan lahan di JIIPE 
berdasarkan beberapa factor, yaitu Siklus manufaktur Indonesia, Status KEK yang diperoleh, dan 
Ekosistem yang terbentuk dengan adanya smelter tembaga. Bapak Haryanto Adikoesoemo 
menggarisbawahi prospek JIIPE ke depan, “Kegiatan investasi pada KEK JIIPE Gresik menunjukkan 
perkembangan yang signifikan dan memasuki momentum monetisasi asset. Kami melihat 
peningkatan minat investor terhadap fasilitas, konektivitas, dan benefit serta insentif yang diberikan 
KEK JIIPE Gresik. Di antaranya adalah dengan masuknya pembangunan smelter tembaga dan kilang 
logam mulia di JIIPE. Baru saja kami menandatangani permintaan tambahan sewa lahan laydown 
area dan fasilitas pelabuhan. Proyek smelter ini membutuhkan infrastruktur pendukung khusus 
termasuk listrik, air dan pengolahan limbah, Jalur Konveyor dan pipa serta Dermaga.” 

AKRA juga mencatat posisi keuangan yang kuat dengan total asset mencapai Rp20 Triliun, dengan 
rasio net gearing yang sehat di 0,11x per 30 Juni 2021. Total hutang turun 16,5% mencapai Rp3,3 
Triliun dari Rp3,9 Triliun pada tahun buku 2020. Perseoran berhasil mencetak pertumbuhan pada 
indikator keuangan termasuk kas neto dari operasi yang mencapai Rp1,6 Triliun.  
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Sebagai komitmen kepada pemegang saham dan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, 
Perseroan menjaga rasio pembayaran dividen rata-rata di atas 50% selama 5 tahun terakhir. 
Perseroan telah membayar dividen interim sebesar Rp237 Miliar untuk kinerja semester 1 tahun 2021. 
Komitmen ESG tetap menjadi prioritas AKRA untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan 
bertanggung jawab.  
 

Atas Nama Direksi 
PT AKR Corporindo Tbk. 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
 
Suresh Vembu 
Direktur & Corporate Secretary 
Tel: +62 21 531 1110 ext 28200 
Email: corporate.secretary@akr.co.id  
 
 

 

 

 

 

 

Tentang PT AKR Corporindo Tbk 

 
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 adalah perusahaan swasta nasional pertama yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk jasa pendistribusian BBM 
bersubsidi. 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 manufaktur dan perdagangan batubara. 

Java Integrated Industrial and Ports Estate 
Java Integrated Industrial and Ports Estate ("JIIPE") adalah proyek yang didedikasikan akan menjadi salah satu kawasan industri terpadu 
yang terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan kawasan industri, pelabuhan laut dan perumahan seluas 2,933.3 ha. Proyek ini 
dikembangkan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS") untuk pengembangan kawasan industri dan bersama dengan PT Berlian 
Manyar Sejahtera ("BMS") (perusahaan terafiliasi) akan menangani proyek pengembangan pelabuhan laut. Selain itu, PT AKR Land 
Development (afiliasi dari AKR) akan mengembangkan kawasan perumahan. AKR secara tidak langsung memiliki 60% dari perusahaan 
melalui UEPN, sementara Pelindo III secara tidak langsung memiliki 40% melalui BJTI. 

Kawasan industri JIIPE bertujuan untuk menjadi kawasan industri strategis yang lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung. Selain 
pelabuhan laut di komplek,, lokasi memiliki akses langsung ke jalan tol utama yang menghubungkan beberapa kota di Jawa Timur beserta 
dengan sistem kereta api dan akses transportasi udara (Bandara Internasional Juanda). Kawasan industri JIIPE terletak 30 kilometer dari kota 
Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Menurut rencana induk, total luas kawasan industri adalah 1.761 ha. 

Disclaimer 
Komunikasi ini semata-mata ditujukan kepada penerima dan mungkin mengandung informasi rahasia, atau yang diizinkan. 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 atau yang manapun dari afiliasi kamu 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 pengatur yang bersangkutan khususnya laporan 
keuangan kwartalan, 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.  
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