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Kerjasama PGN dan Kementerian Pertahanan RI
(Jakarta, 23 Desember 2010) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
(“PGN”) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada hari ini telah
menandatangani Perjanjian kerjasama tentang Pemakaian, Penagihan dan
Pembayaran Gas. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PGN, yang
diwakili Direktur Pengusahaan PGN, M. Baskoro PN dan Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan, Laksamana Muda TNI Mochamad
Jurianto, SE
bertempat di Kementerian Pertahanan RI.
Dalam perjanjian tersebut disepakati
kerjasama dalam pemakaian dan
pemanfaatan
gas
sesuai
ketentuan
berlangganan
dimana
untuk
memudahkan
administrasi dan pembayaran bagi fasilitas yang berada
dibawah naungan Kementerian Pertahanan dan TNI akan dilakukan secara
terpusat. Demikian pula kerjasama dalam hal pemeliharaan, perbaikan dan
peremajaan pada instalasi yang berada dalam lingkungan tersebut, sehingga
diharapkan PGN dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan meminimalkan
resiko yang terjadi.
“PGN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung penyediaan
gas bumi di bidang strategis dalam hal ini bidang Pertahanan dan TNI”
ungkap Hendi Prio Santoso, Direktur Utama PGN pada kesempatan terpisah.
Saat ini fasilitas milik Kementerian Pertahanan RI dan TNI berada di wilayah
Strategic Business Unit (SBU) Distribusi PGN yang antara lain ada di kota
Jakarta,Medan, Bogor, Cirebon dan sekitarnya berupa perkantoran, Rumah
Sakit, Rumah Dinas dan instalasi pendukung lainnya.
“Dengan mempertimbangkan unsur strategis terkait fasilitas dan instalasi di
bidang pertahanan ini sudah sewajarnya bila PGN memberikan perhatian
dalam pelayanan lebih sehingga diharapkan secara tidak langsung dapat
memperkuat unsur pembinaan fasilititas dan jasa pertahanan”, lanjutnya.
Ke depan PGN berharap dapat terus berperan dalam peningkatan
penggunaan gas bumi, sebagai sumber energi yang lebih efisien, bersih dan
ramah lingkungan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

----------------------------------------------//----------------------------------------------------This press release may contain forward-looking information based on current information and
expectations of the Company that involve a number of risks, uncertainties, and assumptions.
Among the factors that could cause the actual results to differ materially are industry conditions,
prices of crude oil and natural gas, the Company's ability to obtain and the timing of new projects,
and changes in competitive factors. Should one or more of these risks or uncertainties
materialize, or should the underlying assumptions prove incorrect, actual outcomes could vary
materially from those indicated.

Siaran Pers ini dapat mengandung informasi proyeksi berdasar pada informasi saat ini dan
ekspektasi perusahaan yang meliputi berbagai resiko, ketidakpastian, dan asumsi. Faktor-faktor
yang dapat menyebabkan hasil yang dicapai berbeda secara materiil, diantaranya adalah kondisi
industri, harga minyak mentah dan harga gas bumi, kemampuan perusahaan dan jangka waktu
penyelesaian proyek baru, dan perubahan-perubahan di berbagai faktor. Jika satu atau lebih dari
resiko-resiko atau ketidakpastian-ketidakpastian tersebut benar-benar terjadi, atau jika asumsiasumsi yang ada terbukti tidak benar, maka hasil yang dicapai dapat berbeda dari yang telah
diindikasikan.
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