BP-AKR Press Release
5 April 2017
BP dan AKR Menandatangani Perjanjian Joint Venture Ritel di
Indonesia

BP, Perusahaan Energi Internasional, dan PT AKR Corporindo Tbk., (AKR), penyedia jasa supply
chain serta solusi logistik terkemuka untuk BBM dan bahan kimia dasar hari ini mengumumk an
penandatanganan joint venture Ritel di Indonesia.
Joint Venture ini akan membentuk perusahaan bernama PT Aneka Petroindo Raya, yang akan
beroperasi di bawah nama “BP AKR Fuels Retail”. Dalam sebuah perjanjian eksklusif, kedua belah
pihak berniat untuk mengembangkan dan menawarkan pengalaman yang berbeda kepada konsumen
dengan memanfaatkan kemampuan serta keahlian BP dan AKR di pasar ritel yang sedang berkembang
di Indonesia. Joint Venture ini akan membuka unit ritel pertamanya di Indonesia pada tahun 2018.
Perjanjian Joint Venture tersebut ditandatangani di London pada tanggal 5 April 2017 oleh Richard
Harding, BP Downstream Commercial Development Vice-President, dan Haryanto Adikoesemo,
Presiden Direktur AKR.
BP Downstream Chief Executive Officer, Tufan Erginbilgic mengatakan: “Strategi ritel BP difokuskan
pada memberikan pelayanan logistik yang tangguh dengan penawaran yang berbeda dalam
menyalurkan bahan bakar dan pelumas berkualitas tinggi serta memberikan kenyamanan konsumen
di pasar dunia yang sedang berkembang. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan AKR untuk
membantu memenuhi permintaan bahan bakar Indonesia yang semakin berkembang dan
menyediakan kenyamanan pelayanan yang prima.”

Haryanto Adikoesoemo dalam keterangannya mengatakan “Indonesia menawarkan peluang luar biasa
untuk distribusi ritel bensin dan produk BBM lainnya dengan adanya peningkatan permintaan dan
deregulasi sektor ini. Kami senang dapat bermitra dengan BP untuk mengembangkan jaringan ritel,
yang dapat memanfaatkan infrastruktur AKR di Indonesia serta rekam jejak AKR dalam bisnis bahan
bakar. Penawaran Produk dan Pelayanan kelas dunia yang ditawarkan dari Joint Venture ini akan
membawa nilai positif untuk konsumen di Indonesia”

Catatan untuk Editor
AKR dan Air BP, bisnis bahan bakar penerbangan BP, menandatangani perjanjian Joint Venture
terpisah pada bulan November 2016 untuk mengeksplorasi sejumlah pilihan investasi untuk
mendukung pengembangan industri penerbangan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan
ekonomi Indonesia
Tentang BP:
BP adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di dunia, yang menawarkan produk produk bahan bakar serta pelayanan yang berhubungan dengan kenyamanan konsumen di 18.000
lokasi ritel di bawah logo BP yang mendunia. BP memiliki lebih dari 100 tahun pengalaman dalam
eksplorasi dan produksi minyak dan gas, transportasi dan pemasaran minyak dan gas, serta pabrikan
dan pemasaran produk minyak, bahan bakar, dan petrokimia. BP memiliki wilayah operasi di Eropa,
Amerika Utara dan Selatan, Australia, Asia, dan Afrika.
Di Indonesia, BP adalah investor asing terbesar, terutama melalui penguasaan operasi BP pada proyek
liquefied natural gas (LNG) Tangguh di Papua Barat. Selain itu, BP juga memiliki keterlibatan dalam
produksi lapisan batubara Metana, pabrikan petrokimia melalui BP Petrochemicals Indonesia,
memasarkan Pelumas Castrol, dan Joint Venture Air BP-AKR.
Tentang AKR:
PT AKR Corporindo Tbk., adalah penyedia jasa solusi supply chain terkemuka serta distibutor BBM
dan bahan kimia dasar terbesar di Indonesia. Perusahaan ini juga ditunjuk oleh Pemerintah Indones ia
untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Selain itu, Perseroran juga dikenal sebagai penyedia jasa
logistik dan infrastruktur dengan wilayah operasi meliputi Indonesia dan China.
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