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Dengan hormat,
Perihal: 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 16 Des 2009 , Perusahaan
mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi
nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:
Press release PGN perpanjang kontrak jual beli gas

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:
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Demikian agar maklum.
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Hormat kami,
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

M. Wahid Sutopo
Corporate Secretary
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.
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PGN Perpanjang Kontrak Jual Beli Gas
(Jakarta, 17 Desember 2009) Dalam rangka menjaga ketersediaan pasok gas
untuk memenuhi kebutuhan bagi para pelanggannya,
PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk (“PGN”)
telah menandatangani dua amandemen
Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) masing-masing dengan Lapindo Brantas Inc.
(Lapindo) dari ladang gas Wunut di Jawa Timur dan dengan
PT Pertamina
(Persero) dari ladang gas ONWJ di Jawa Barat. Penandatanganan PJBG tersebut
dilaksanakan kemarin
oleh pimpinan masing-masing Perusahaan dengan
disaksikan oleh Wakil Kepala BPMIGAS, Hadi Purnomo bertempat di Kantor
BPMIGAS, Jakarta.
Untuk PJBG dengan Lapindo disepakati perpanjangan kontrak dengan total
volume sebesar 5,84 TBTU selama 2 tahun yang akan disalurkan mulai tahun
2010 melalui pipa distribusi PGN untuk penyediaan gas bagi pelanggan industri di
Jawa Timur.
Sedangkan PJBG dengan Pertamina adalah sebesar 1,8 TBTU selama 2 bulan
yang akan segera disalurkan
pada awal
tahun 2010 untuk memenuhi
kebutuhan gas bagi pelanggan industri khususnya di wilayah Jawa Bagian Barat
yang meliputi area Serpong dan Banten.
Melalui PJBG ini menunjukkan kembali komitmen PGN untuk terus bertekad
melanjutkan upaya peningkatan penyaluran gas bumi kepada pelanggan
domestik, baik di sektor industri, pembangkit listrik, komersial maupun rumah
tangga . Dengan demikian manfaat dari gas bumi dapat semakin meluas
dirasakan oleh masyarakat.
----------------------------------------------//-------------------------------------------------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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