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PGN Menggandeng Lembaga Pemerintah dan Swasta Kembangkan
Pemanfaatan Gas Bumi
Jakarta – 19 Mei 2013 : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) hari ini menandatangi kesepakatan
kerjasama pemanfaatan gas bumi dengan sejumlah lembaga pemerintah dan swasta. Lembaga-lembaga
tersebut meliputi Pemprov DKI Jakarta, Perum Perumnas, Kementerian BUMN, ESDM dan Perhubungan serta
PT Sigma Cipta Caraka, PT Graha Sarana Duta dan PT Bianglala Metropolitan.
Sesuai kesepakatan tersebut, PGN akan mengembangkan infrastruktur dan menyalurkan gas bumi kepada
rumah tangga di DKI Jakarta, warga pemukiman Perumnas dan memasok gas untuk bahan bakar kendaraan
dinas di Kementerian BUMN, ESDM dan Perhubungan. PGN juga akan menyalurkan gas bumi sebagai
sumber energi bagi PT Sigma Cipta Caraka dan memenuhi kebutuhan bahan bakar gas (BBG) kendaraan
operasional PT Graha Sarana Duta dan armada Bus Bianglala.
Penandatangan kerjasama dihadiri oleh Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso, Menteri ESDM Jero Wacik,
Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Sekretaris Kementerian BUMN Imam
Apriyanto Putro, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, Sekjen Kemenhub Leon Muhamad,
dan Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto.
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia.Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen PGN yang
bersinergi dengan berbagai pihak untuk perluasan pemanfaatan gas bumi dalam negeri serta mendukung
program Pemerintah dalam konversi BBG untuk transportasi.
Kesuksesan konversi energi tersebut perlu keterlibatan dan dukungan dari semua stakeholder karena
pemanfaatan gas bumi berada di wilayah hilir migas yang keberlangsungannya tergantung dari dukungan
wilayah hulu migas termasuk sarana dan prasarana pendukungnya.
"PGN memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai
sumber energi nasional. Melalui sinergi dengan lembaga pemerintah dan swasta ini, kami berharap
pemanfaatan gas bumi akan mampu menciptakan efisiensi, mendorong produktifitas dan memperkuat
perekonomian nasionalsehingga pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan ketahanan energi," jelas
Hendi P. Santoso di acara penandatangan kesepakatan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (19/5).
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Dalam kerjasama dengan Pemprov DKI, PGN akan membangun dan mengembangan infrastruktur gas bumi
untuk melayani kebutuhan rumah tangga di wilayah Jakarta. Hal yang sama juga berlaku dalam kesepakatan
dengan Perumnas. Dimana PGN akan membangun dan menyalurkan gas bumi bagi warga pemukiman
Perumnas di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Sesuai kesepakatan dengan Perumnas, PGN akan
memasok gas secara bertahap selama 5 tahun.
Sementara itu, dalam kerjasama dengan Kementerian BUMN, ESDM dan Perhubungan, PGN akan
menyalurkan bahan bakar gas sesuai kebutuhan kendaraan dinas serta ketersediaan pasokan dan
kemampuan infrastruktur PGN.Untuk merealisasikan kesepakatan ini, ketiga kementerian bersedia
menanggung biaya rekonfigurasi mesin kendaraan dinas agar dapat menggunakan BBG.
Hendi mengatakan, memasuki usia enam windu, PGN akan terus meningkatkan pemakaian gas bumi untuk
seluruh segmen pasar; rumah tangga, komersial, industri serta transportasi. Sampai kuartal I-2013 total
pelanggan PGN sebanyaklebih dari 90 ribu pelanggan.

Mobile Refueling Unit (MRU) & Microturbine
Selain menjalin kesepakatan pemanfaatan gas bumi dengan sejumlah lembaga pemerintah dan swasta, hari ini
PGN juga memperkenalkan dua fasilitas baru yaitu Mobile Refueling Unit (MRU) dan Mikroturbine berbahan
bakar gas. MRU merupakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan, yang
pengoperasiannyafleksibel karena lokasinya bisa berpindah-pindah. Kehadiran MRU ini merupakan solusi bagi
kendala pembangunan SPBG yaitu ketersediaan lahan dan mendekatkan jarak dengan pasar atau
pengguna.Dalam kondisi emergency, MRU dapat digunakan untuk membantu armada transjakarta yang
mengalami kekurangan bahan bakar gas namun berada di lokasi yang jauh dari SPBG.
Rencananya, fasilitas MRU yang disediakan oleh PGN akan dioperasikan pada tanggal 22 Juni bertepatan
dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. Satu unit MRU terdiri dari compressor - dispenser system, storage
system ukuran 10 feet dan 20 feet, serta satu head truck dan trailler ukuran 20 feet.
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MRU 10 feet memiliki kapasitas penampungan gas sebesar 2.172m . Jumlah tersebut dapat mengisi
kebutuhan gas bagi 8 unit bus Transjakarta atau 100 unit mikrolet/minibus/sedan.Waktu yang dibutuhkan untuk
pengisian BBG cukup singkat, sekitar 3 menit bagi minibus dan 20 menit untuk Transjakarta. Untuk dapat
memenuhi kebutuhan 300 unit minibus, satu MRU ini membutuhkan pengisian BBG tiga kali.Pengisian BBG
dapat dilakukan melalui SPBG atau tapping jaringan pipa distribusi gas PGN yang sudah tersebar di DKI
jakarta dan sekitarnya.
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“Kami berharap kehadiran MRU dapat memudahkan akses konsumen dan mendukung pemanfaatan gas bumi
oleh sektor transportasi, khususnya di Jakarta,” imbuhnya.
Selain MRU, PGN juga memperkenalkan produk teknologi Microturbine berbahan bakar gas. Fasilitas
pembangkit listrik ini merupakan hasil kerjasama PGN dengan sejumlah lembaga seperti BPPT dan UNDP.
Fasilitas pembangkit Mikroturbin menghasilkan emisi CO2 yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,13 - 0,18
kg/kWh. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata pembangkit pada umumnya yang menghasilkan emisi
CO2 sebesar 0,76 kg/kWh.
“Semakin banyak masyarakat yang menggunakan gas bumi sebagai energi, berarti ikut mengurangi beban
subsidi pemerintah. Saatnya kita mulai mengurangi ketergantungan terhadap BBM,” ujar Hendi.

#############
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.

