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Konsisten Dukung Konversi Energi BBM ke Gas,
PGN Bangun SPBG Pertamanya di Wilayah Jabodetabek
 Gandeng Pemerintah Pusat, Daerah dan Swasta untuk mendorong masyarakat melakukan penghematan
bahan bakar dengan menggunakan gas, yang lebih ekonomis, aman dan ramah lingkungan
 Tahun depan akan bangun 16 SPBG dengan total investasi mencapai Rp 260 miliar, di wilayah Jawa Barat,
Jawa Timur dan Riau.
Bekasi, 24 Desember 2013 - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus berupaya merealisasikan
amanat Presiden menjadi pioner dalam program transformasi energi dari BBM ke gas bumi, dengan
mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) pertamanya di wilayah Jabodetabek.
SPBG pertama PGN yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, diresmikan hari ini oleh Menteri ESDM
Jero Wacik yang didampingi oleh Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso. Peresmian tersebut juga dihadiri
oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Migas, Edi Hermantoro, dan Gubernur Jawa
Barat, Ahmad Heryawan. Pembangunan SPBG ini merupakan komitmen PGN untuk mendukung konversi
energi dari BBM ke gas bumi di sektor transportasi.
“Peresmian SPBG ini merupakan bentuk nyata PGN untuk perluasan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan
mendukung program pemerintah dalam konversi BBG untuk transportasi. Tentunya, kami tidak bisa jalan
sendiri, dibutuhkan dukungan pemerintah dan kerjasama seluruh stakeholder untuk mendorong masyarakat
melakukan penghematan bahan bakar dengan menggunakan gas, yang lebih ekonomis, aman, ramah
lingkungan,” ujar Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso saat meresmikan SPBG di Bekasi (24/12).
Sebelumnya, PGN telah menjadi inisiator dengan membangun Mobile Refueling Unit (MRU) yang berada di
Monas, Jakarta. MRU difungsikan untuk pengisian bahan bakar kendaraan seperti bajaj, bus TransJakarta dan
kendaraan berbahan bakar gas lainnya. PGN juga telah membangun lebih dari 6.000 km infrastruktur pipa gas
di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 91.000 pelanggan.
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SPBG yang dibangun di Pondok Ungu Bekasi dilengkapi dengan 2 dispenser yang masing-masing memiliki
kapasitas penyaluran gas 1000 meter kubik gas per hari. Satu dispenser melayani kendaraan besar seperti bus
dan satu dispenser melayani kendaraan kecil seperti taksi, angkot dan kendaraan pribadi. Setiap dispenser
memiliki 2 nozzle untuk pengisian ke kendaraan. Fasilitas SPBG ini akan digunakan untuk sejumlah kendaraan
umum di wilayah Bekasi seperti taksi, angkot dan bus Trans Jakarta dan kendaraan pribadi.
Menurut Hendi, sebagai kawasan peyangga, pembangunan SPBG di wilayah Bekasi ini merupakan
pengembangan infrastruktur PGN untuk mendukung Jakarta sebagai kota gas. “Kami yakin program konversi
energi BBM ke gas ini bisa berjalan maksimal. Melalui sinergi dengan lembaga pemerintah dan swasta ini,
kami berharap pemanfaatan gas bumi akan mampu menciptakan efisiensi dan memperkuat perekonomian
nasional sehingga pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan ketahanan energi,” jelas Hendi.
Pembangunan SPBG di wilayah Bekasi tersebut juga merespon tingginya lalu lintas kendaraan yang hilir mudik
ke Jakarta setiap harinya sebesar 60% dari total populasi warga Bekasi. Sejalan dengan ini, penggunaan gas
pada kendaraan di wilayah Bekasi diperkirakan akan terus tumbuh. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda
penggunaan bahan bakar gas terutama di sektor transportasi massal.
Penggunaan gas bumi di sektor transportasi wilayah Bekasi akan memberikan banyak keuntungan bagi
pengguna kendaraan bermotor, selain menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan efisien sekaligus
mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan memangkas beban subsidi pemerintah.
Setiap tahun kebutuhan BBM dan subsidi BBM di APBN terus melonjak. Tahun ini kuota BBM subsidi di APBN
sebesar 48 juta kiloliter dengan besaran subsidi BBM Rp 199,9 trilyun. Akibat penurunan nilai tukar rupiah
terhadap dolar, Kementerian Keuangan memprediksi subsidi akan membengkak menjadi Rp 250 trilyun.
Penggunaan BBG akan lebih ekonomis dan memangkas beban subsidi karena harga BBG jauh lebih murah
yaitu sekitar Rp 3.100 per liter, dibandingkan BBM subsidi yaitu Rp 6.500 untuk premium dan Rp 5.500 untuk
solar.
PGN Jalin Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Selain meresmikan SPBG, PGN juga menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Perum Damri dalam hal
penyediaan dan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar bus dan truk milik Damri. Selain itu PGN juga
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bekerjasama dengan Kabupaten Sukabumi untuk mengembangkan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan
gas untuk transportasi dan industri di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ke depan, kerjasama juga akan dilakukan
dengan koperasi angkutan umum terkait penyediaan dan pemasangan konverter kit.
Melalui anak perusahaan PGN yakni PT Gagas Energi Indonesia bekerjasama dengan PT Jakarta Energi Utama
akan membangun, mengoperasikan dan memelihara SPBG beserta fasilitas pendukungnya dan Penyediaan
dan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk bus Trans Jakarta. PT Gagas
Energi Indonesia juga akan memenuhi kebutuhan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan operasional milik
PT Golden Energy Mines. Selain itu bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI) tentang
kerjasama pemanfaatan gas bumi untuk transportasi. Kerjasama terkait pemanfaatan fasilitas kompresi gas
juga dilakukan dengan PT Zebra Nusantara Tbk.
Sementara itu, ke depan PGN akan membangun 16 SPBG dengan total investasi mencapai Rp 260 miliar.
Rinciannya, 12 SPBG di wilayah Jawa Barat, 3 SPBG di Jawa Timur dan 1 SPBG di Riau. Rencananya SPBG
tersebut akan beroperasi mulai tahun 2014.
Berbekal pengalaman, kemampuan dan komitmen tinggi, PGN siap menjadi lokomotif dan mendapat
penugasan dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia untuk mewujudkan
konversi energi ke gas bumi.

Tentang PGN
PGN adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam usaha transmisi dan distribusi gas nasional. Perseroan mengoperasikan jalur pipa
distribusi gas sepanjang lebih dari 3.800 km, menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran,
hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga. PGN juga mengoperasikan jalur pipa transmisi gas bumi dari jaringan pipa bertekanan
tinggi sepanjang sekitar 2.160 km.
Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap gas bumi di dalam negeri dengan sumber yang terbatas, PGN terus berusaha
mencari solusi strategis untuk menjamin suplai bagi para konsumen dan mencegah kelangkaan gas bumi di beberapa wilayah. Saat ini
PGN sedang mencari suplai gas baru, terutama dari lokasi yang dekat dengan infrastruktur yang ada, serta berupaya mendapatkan
volume yang lebih besar untuk dialokasikan pada penggunaan di pasar dalam negeri.
Perseroan merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini, kepemilihan saham PGN sebesar 56,96%
dimiliki oleh pemerintah republik Indonesia dan sekitar 43,04% dikuasai oleh publik.

