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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 30 Mar 2010 , Perusahaan
mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi
nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:
Press Release Kesepakatan Antara PGN dan Asosiasi Industri Tentang Perjanjian Jual Beli
Gas

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:
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Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak
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elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
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Kesepakatan antara PGN dan Asosiasi Industri
Tentang Perjanjian Jual Beli Gas
(Jakarta, 30 Maret 2010) Bertempat di Departemen Perindustrian pada hari ini ,
telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Asosiasiasosiasi Industri dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), dipimpin
oleh Direktur Jenderal Industri Agro & Kimia dan dihadiri oleh Direktur Jenderal
Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. Acara tersebut ditutup oleh Menteri
Perindustrian.
Pada kesempatan tersebut telah dicapai kesepakatan antara Asosiasi-asosiasi
Industri dengan PGN mengenai Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) terkait
penyesuaian harga gas, penerapan surcharge serta jaminan pembayaran.
Rincian hasil rapat tersebut adalah sebagaimana terlampir.
Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso menyatakan “Kami menyambut baik
adanya kesepakatan antara PGN dengan industri mengenai hal-hal penting
dalam PJBG. Kedepan PGN tetap berkomitmen dalam menyalurkan gas untuk
kebutuhan berbagai segmen pelanggan di dalam”.
Mulai tanggal 1 April 2010, PGN akan menyesuaikan harga gas untuk segmen
pelanggan industri dan komersial. Penyesuaian harga baru tersebut berlaku
menurut lokasi dimana pelanggan berada (sesuai wilayah SBU dan area) serta
kelompok besaran pemakaian gas.
Secara rata-rata, harga gas untuk pelanggan dengan pemakaian diatas 300.000
m3 per bulan menjadi sebesar US$4,30/ MMBTU + Rp743 /m3. Rincian harga gas
telah disosialisasikan kepada pelanggan di masing-masing wilayah.

Tentang PGN
PGN merupakan BUMN dan perusahaan publik yang terkemuka di bidang
transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia dengan lebih dari 5,600 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.
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