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Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui
Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi
Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 22 Sep 2010 , Perusahaan
mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi
nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:
Keterbukaan Informasi Press Release PGN Juara Umum ARA 2009

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:
Rincian Penjelasan Terlampir :
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.

Validation ID: 5a58095420-1612c3-4c2428-069fd5-dc410da24d7c2f36
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PG
GN Juara
a Umum
m ARA 20
009
(Jakkarta, 24 S
September 2010) Dalam ajang penghargaan Annua
al Report A
Award
(“AR
RA”) 2009, yang mengusu
ung tema “Transparansi In
nformasi Untuk
Perttumbuhan Bisnis Ya
ang Berkelanjutan”, PGN mera
aih penghargaan se
ebagai
“Jua
ara Umum
m” untuk ssemua kate
egori dan “Peringkat 1” kateg
gori BUMN
N Non
Keu
uangan Listted.
Penghargaan tersebut masing-masing dise
erahkan kkepada Dirreksi PGN oleh
nteri Keuan
ngan Repu
ublik Indon
nesia Bapa
ak Agus Martowardo
M
oyo dan Menteri
Men
BUM
MN Bapak Dr. Mustaffa Abu Bakkar, berte
empat di B
Ballroom Pa
acific Place
e, The
Ritzz Carlton, SCBD,
S
Jakarta, pada tanggal
t
22 Septembe
er 2010.
Men
nanggapi p
pencapaian
n tersebutt Direktur Utama PG
GN, Hend
di Prio Sa
antoso
men
nyatakan, ““Kami sangat bangga dengan prestasi in
ni dan sangat mengh
hargai
perh
hatian serrta dukun
ngan Pem
merintah d
dan berba
agai pihakk atas prraktek
kete
erbukaan in
nformasi dan pelaksa
anaan Good
d Corporate
e Governan
nce di PGN
N.”
N turut berpartisipasi dalam ajjang Annua
al Report Award sejjak tahun 2006.
PGN
Nam
mun, untukk pertama kalinya, pa
ada ARA 2009 PGN d
dapat mera
aih Juara U
Umum
dan Peringkat 1 Kategorri BUMN No
on Keuangan Listed. ARA 2009 diikuti oleh 176
pese
erta yang d
dibagi atass 8 kategorri.
mi tidak berpuas diri dan untuk ke
e depannyya akan tterus beru
upaya
“Kam
men
ningkatkan kualitas layanan informasi dan kete
erbukaan kepada p
publik,
seba
agai bentu
uk peningkkatan kualitas GCG serta pem
menuhan kketentuan pasar
mod
dal,” pungkkas Hendi.
A 2009 dise
elenggarakkan bersam
ma oleh Kem
menterian BUMN, Dire
ektorat Jen
nderal
ARA
Paja
ak, Bank Indonesia
a, Bursa Efek Indo
onesia, Ko
omite Nasiional Kebiijakan
Govvernance da
an Ikatan Akuntan
A
In
ndonesia.

Tentang PGN
PGN merupakan BUMN dan perusahaan publik yang terkemuka di bidang
transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia dengan lebih dari 5,800 km pipa
transmisi dan distribusi. PGN memiliki dan mengoperasikan, secara langsung
maupun tidak langsung, pipa transmisi sepanjang lebih dari 2100 km yang
menghubungkan Sumatera dengan Batam, Singapura dan Jawa. Jaringan
distribusi PGN terdapat di kota-kota utama dan pusat industri di wilayah
Sumatera Utara, Riau, Batam,Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat dan Jawa
Timur. Saham PGN tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX: PGAS,
Bloomberg: PGAS.IJ, Reuters: PGAS.JK.
----------------------------------------------//-----------------------------------------------------

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 ketidakpastianketidakpastian tersebut benar-benar terjadi, atau jika asumsi-asumsi yang ada terbukti tidak benar, maka
hasil yang dicapai dapat berbeda dari yang telah diindikasikan.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi
M.Wahid Sutopo-Sekretaris Perusahaan & Ka.Divisi Hubungan Investor
Telp: 6334838 ext.1305
Email : wahid.sutopo@pgn.co.id

