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PGN MEMBUKUKAN LABA BERSIH SEBESAR RP4,69 TRILIUN PADA PERIODE 9 BULAN 2010
(Jakarta, 29 Oktober 2010) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (”PGN” atau “Perseroan”)
hari ini menyampaikan Laporan Keuangan konsolidasi (tidak diaudit) sembilan bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan 2009.
Selama sembilan bulan tahun 2010, PGN mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp. 14,58
triliun dengan laba bersih sebesar Rp. 4,69 triliun. Perseroan membukukan laba usaha sebesar
Rp. 6,99 triliun dan EBITDA sebesar Rp. 8,11 triliun pada periode yang sama. Pencapaian ini
merupakan hasil kegiatan operasional Perseroan dalam penjualan gas bumi yang sebesar 821
MMSCFD atau meningkat 6% dan bidang transmisi gas bumi dengan besar volume 853 MMSCFD
atau peningkatan 12% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ringkasan Kinerja Keuangan Perseroan
Uraian (miliar Rupiah)
9 Bulan 2009
Pendapatan:
‐ Distribusi
12.244
‐ Transmisi
1.255
‐ Sewa Serat Optik
15
Laba Usaha
5.910
EBITDA
7.139
Laba Bersih
4.401
Ringkasan Kinerja Operasional Perseroan
Uraian (MMSCFD)
9 Bulan 2009
Volume penyaluran:
‐ Distribusi
776
‐ Transmisi
763
Jumlah Pelanggan Distribusi
86.098

9 Bulan 2010
13.319
1.228
34
6.990
8.106
4.692

9 Bulan 2010
821
853
87.904

“PGN memelihara komitmen untuk menyalurkan gas bumi guna memenuhi kebutuhan gas bumi
di dalam negeri. Sampai dengan bulan September 2010, volume penyaluran distribusi naik
sebesar 6% sedangkan volume transmisi meningkat sebesar 12%,” jelas Hendi Prio Santoso,
Direktur Utama PGN, “kinerja penyaluran ini tergantung pada komitmen dan kinerja produsen di
hulu untuk menyalurkan volume gas kepada PGN sesuai kontrak. Untuk itu, kami terus
melakukan koordinasi secara erat dengan BPMigas dan Ditjen Migas serta produsen gas untuk
menjaga kinerja produksi dan penyaluran gas serta mendapatkan alokasi dari produksi gas yang
baru”, tambah Hendi.

Perseroan menggunakan dana pinjaman dalam mata uang US Dollar dan Japanese Yen untuk
mendanai pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Sebagian besar diperoleh
melalui ”two‐step loan” berdasarkan pinjaman lunak dari bank‐bank pembangunan
internasional seperti WorldBank dan JBIC maupun sindikasi bank komersial. Situasi ini
berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan, apabila terjadi pergerakan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang US Dollar maupun Japanese Yen.
Salah satu upaya peningkatan pasok gas bumi domestik adalah penantanganan Head of
Agreement (“HoA”) pasok gas LNG antara Mahakam PSC (Total E&P Indonesie, Inpex
Corporation dan PT Pertamina (Persero)) dengan PT Nusantara Regas (Joint Venture PGN
dengan Pertamina) dengan dengan volume sebesar 11,75 ton berjangka waktu 11 tahun yang
ditandatangani tanggal 12 Oktober 2010. Pasok gas ini nantinya akan dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan gas bumi di wilayah Jawa Bagian Barat.
Kemudian juga sebagai upaya menjamin kontinuitas pengaliran pasok gas bumi, pemeliharaan
dan perawatan alat tetap dilakukan secara terintegrasi dan kontinu baik dari sisi pemasok
maupun PGN sebagai penerima pasok gas. Pada bulan November 2010 ini, akan dilakukan
pemeliharaan oleh salah satu pemasok PGN yang mengoperasikan Corridor Block di Grissik,
Sumatera Selatan. Untuk itu PGN akan melakukan alokasi gas bumi terhadap pelanggannya
sehingga pemakaian pelanggan tidak mengalami gangguan signifikan.

‐‐‐‐‐‐‐-------------------------------------------//----------------------------------------------------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.
Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi
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