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JAKARTA, 12 Nov 2019 – PT AKR Corporindo Tbk (IDX ticker code: AKRA.IJ), dengan bangga mengumumkan bahwa 
Perusahaan akan kembali mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia. BPH Migas telah mengalokasikan 234.000 
KL BBM kepada AKR yang akan didistribusikan melalui jaringan stasiun pengisian BBM AKRA pada tahun 2020. 
Sebelumnya pada tahun 2018, perusahaan telah ditetapkan oleh BPH Migas sebagai Badan Usaha Pelaksana 
Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2018 sampai 
dengan 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
Setelah melalui proses seleksi pada beberapa Badan Usaha Baru/Swasta, BPH Migas menilai hanya 2 Badan Usaha 
yang memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk menyalurkan BBM subsidi. Berdasarkan sidang komite 
diputuskan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk tahun 2020 hanya diberikan 
kepada 2 Badan Usaha yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.  
 
Bpk. Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur AKRA menyatakan, “AKR berterima kasih terhadap Pemerintah 
dan BPH Migas atas kepercayaannya kepada AKR.  Kami dengan senang hati akan memanfaatkan kesempatan ini 
untuk melayani bangsa Indonesia”. 
 
Dengan pengalaman selama 58 tahun, PT AKR Corporindo Tbk telah dikenal sebagai perusahaan penyedia jasa 
logistik, supply chain, dan infrastruktur terkemuka di Indonesia. Dengan jaringan logistik yang luas, AKR menjadi 
salah satu distributor swasta terkemuka untuk Bahan Bakar Minyak dan kimia dasar di Indonesia. AKR memiliki 
sistem teknologi yang dapat memonitor produk yang didistribusikan sejak keluar dari tangki penyimpanan 
maupun dari nozzle dispenser SPBU AKR, hingga sampai ke tangan konsumen. Sistem monitor digital yg AKR miliki, 
digunakan untuk mengendalikan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat mencapai sasaran. 
 
Dengan kompetensi yang dimiliki, AKR telah dipercaya oleh pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi 
sejak tahun 2010. AKR telah mengoperasikan 137 SPBU berlogo AKR yang menjual diesel dan bensin berkualitas 
tinggi untuk kendaraan bermotor dan nelayan di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. 10 SPBU di 
antaranya, ditujukan untuk pendistribusian BBM Satu Harga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 
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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. Selain 
itu, Perseroran juga bergerak dalam bidang penyedia jasa logistik dan infrastruktur dengan wilayah operasi meliputi Indonesia dan Tiongkok. 
Melalui sejumlah anak perusahaan, Perseroan juga beroperasi di bidang manufaktur dan perdagangan batubara. 
 
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. 


