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Air BP dan AKR menandatangani perjanjian joint venture di Indonesia

Air BP- pemasok produk dan layanan bahan bakar penerbangan internasional, dan AKR- distributor bahan
kimia, BBM, logistik dan solusi supply chain di Indonesia, hari ini telah mengumumkan penandatanganan
perjanjian joint venture. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh Jonathan Wood selaku Chief
Strategy and Business Development Officer dari Air BP, dan Bapak Haryanto Adikoesoemo selaku
Presiden Direktur AKR.
Perusahaan patungan, PT Dirgantara Petroindo Raya, akan beroperasi di bawah nama Air BP-AKR
Aviation dan diluncurkan untuk mengembangkan bisnis bahan bakar penerbangan di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu pasar penerbangan dunia dengan pertumbuhan tercepat, di mana perjalanan
domestik diproyeksikan akan tumbuh ±15% per tahun, dan akan mencapai 180 juta penumpang pada
tahun 2021. Pertumbuhan pasar penerbangan Indonesia saat ini sedang didorong oleh kekuatan ekonomi
dari pertumbuhan kelas menengah, struktur geografinya yang berupa kepulauan, serta adanya
peningkatan pariwisata. Indonesia saat ini merupakan pasar domestik terbesar kelima di dunia, setelah
Amerika Serikat, China, Jepang dan Brasil.
Air BP dan AKR melihat potensi besar dalam sektor bahan bakar penerbangan Indonesia. Usaha patungan
ini ditujukan untuk mendukung pengembangan industri penerbangan dan memberikan kontribusi pada
pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi di bidang infrastruktur, menerapkan teknologi
inovatif terkini, serta penerapan sistem operasional terbaik untuk pasokan bahan bakar penerbangan.
"BP melihat masa depan yang besar bagi industri penerbangan Indonesia dan sangat tertarik untuk
terlibat dalam pasar ini sekaligus untuk berkontribusi dalam pembangunan masa depan serta kesuksesan
industri ini. Seiring waktu, Air BP dan AKR bertujuan untuk membangun bisnis yang kuat, berkelanjutan,
dan bermateri bisnis di Indonesia, usaha ini akan dikembangkan dengan keahlian global Air BP
dikombinasikan dengan keterampilan dan pengetahuan lokal AKR sebagai Mitra lokal yang kuat", kata
Jonathan Wood.
"Kami sangat senang telah menandatangani perjanjian joint venture dengan Air BP. Air BP membawa
keahlian global di semua bidang pengisian bahan bakar penerbangan yang cocok dengan keahlian AKR
dalam menyediakan logistik bahan bakar, solusi supply chain dan infrastruktur di seluruh Indonesia. Joint
venture ini akan membantu memenuhi permintaan Indonesia yang semakin berkembang untuk bahan
bakar penerbangan. Kami berharap dapat bekerjasama untuk mencapai kesuksesan bersama", kata
Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur AKR.
Air BP mempelopori atau berpartisipasi dalam lebih dari 150 joint venture di seluruh dunia dari Kutub
Utara hingga ke Timur Tengah. Usaha baru ini selanjutnya akan menunjukkan komitmen Air BP untuk
mendukung pertumbuhan industri penerbangan dalam hal pengembangan pasar. Hal ini juga
menunjukkan komitmen dan investasi BP yang berkelanjutan di Indonesia.
Catatan untuk Editor:
Tentang BP di Indonesia


BP adalah salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Kegiatannya meliputi eksplorasi dan
produksi, terutama Tangguh LNG yang mulai beroperasi pada pertengahan 2009 dan Joint Venture
VICO. BP juga memiliki usaha hilir dan petrokimia yang dihadirkan sebagai usaha kerja sama Castrol
Indonesia, BP Petrochemical Indonesia, dan bisnis grosir IST lokal.

Tentang Air BP:


Sebagai divisi penerbangan BP, Air BP adalah salah satu pemasok terbesar di dunia untuk produk
dan layanan bahan bakar penerbangan. Saat ini memasok lebih dari tujuh miliar galon bahan bakar jet
(kerosene) dan avtur (aviation gasoline) untuk pelanggan di seluruh dunia setiap tahun.



Melalui operasi langsung, Air BP menyalurkan bahan bakar untuk lebih dari 6.000 penerbangan
setiap hari - tepatnya lebih dari empat pesawat setiap menit atau satu pesawat setiap 15 detik.
Perusahaan ini memasok bahan bakar di lebih dari 800 lokasi di 50 negara dan melayani pelanggan
dari pilot-pilot swasta hingga beberapa maskapai penerbangan terbesar di dunia.



Ahli teknik dan operasi Air BP memberikan layanan konsultasi lengkap untuk bahan bakar
penerbangan, termasuk desain, serta pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengisian bahan
bakar penerbangan, untuk membantu pelanggan melindungi operasi mereka dan mengelola risiko.



Pelanggan berasal dari penerbangan domestik dan internasional, militer, bisnis dan pemilik pesawat
pribadi, serta bandara internasional dan operator lapangan terbang.



Layanan Air BP untuk penerbangan umum dan sektor bisnis penerbangan meliputi Kartu Sterling,
yang dapat digunakan di seluruh jaringan global, meliputi pelayanan ambil sendiri di lokasi,
menyediakan akses mudah untuk pasokan bahan bakar ke ribuan klien Air BP termasuk pilot swasta,
perusahaan manajemen pesawat dan departemen penerbangan korporasi. Program kartu Air BP
diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara maskapai, bisnis umum, dan pelanggan
penerbangan swasta, dalam hal kemudahan untuk pembayaran bahan bakar penerbangan pada saat
dibutuhkan. Anda juga dapat memesan bahan bakar dari Air BP melalui aplikasi bahan bakar
RocketRoute yang baru-baru ini diluncurkan.



Untuk daftar lengkap lokasi
www.airbp.com/wheretofind
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Tentang 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 China. Melalui sejumlah
anak perusahaan, Perseroan juga beroperasi di bidang manufaktur dan perdagangan batubara.
Untuk informasi lebih lanjut tentang AKR, silahkan kunjungi http://www.akr.co.id/
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