
PT PGN adalah sebuah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak dalam industri 

gas milik pemerintah yang dibangun untuk majukan ekonomi nasional didasari oleh 

mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan 

spiritual. Perihal mengoperasikan tugasnya tersebut, perusahaan merintis pengembangan 

jaringan pipa gas bumi sejak 1974. Tidaklah mudah merintis konversi energi di saat 

Indonesia masih mengalami kejayaan produksi minyak bumi. Namun perjuangan PT PGN 

membuahkan hasilnya saat ini, di mana dengan 6.000 kilometer pipa transmisi dan distribusi 

yang berhasil dibangunnya, perusahaan berhasil menyalurkan gas bumi untuk memenuhi 

kebutuhan domestik setara dengan 23 juta liter per hari. PT PGN menyuplai gas bumi ke 

pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran. 

PT PGN dengan sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap gas bumi di dalam negeri 

dengan sumber yang terbatas, perusahaan terus berusaha mencari solusi strategis untuk 

menjamin suplai bagi para konsumen dan mencegah kelangkaan gas bumi di beberapa 

wilayah. Saat ini perusahaan 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. Sebagai upaya peningkatan 

transparansi dan kemudahan mendapatkan dana untuk pengembangan infrastruktur gas, pada 

tahun 2003 Pemerintah atas persetujuan DPR mengambil langkah untuk menjadikan PT PGN 

sebagai perusahaan terbuka. Saat ini Perseroan merupakan BUMN publik yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana kepemilihan saham perusahan sebesar 56,96% dimiliki 

oleh Pemerintah RI dan sekitar 43,04% dikuasai publik. 

Bisnis utama dari Perusahaan adalah sebagai berikut : 

Distribusi gas bumi 

PGN mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 km, menyuplai gas 

bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah 

sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. 

PGN mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen. 

Transmisi Gas Bumi 

Jalur pipa transmisi gas bumi PGN terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi sepanjang 

sekitar 2.160 km yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima 

pembeli. PGN menerima Toll Fee untuk pengiriman gas sesuai dengan Perjanjian 

Transportasi Gas (GTA) yang berlaku selama 10-20 tahun. 

Dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi 

perusahaan selanjutnya dalam bulan Januari tahun 2017 ini PT PGN kembali membuka 

lowongan kerja terbaru PT PGN bagi para pencari kerja yang baru lulus ataupun yang 

telah memiliki pengalaman kerja untuk mengisi jabatan pekerjaan dalam jabatan lowongan 

yang tertera dibawah ini, bagi pencari kerja yang berminat harap memperhatikan dengan 

seksama requirement atau persyaratan yang dibutuhkan pada setiap jabatan atau dalam 

jabatan yang dibutuhkan demi memperlancar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Adapun 

dibawah ini adalah dalam jabatan lowongan jabatan pada peluang kerja kali ini dibuka oleh 

pihak perusahaan dengan kualifikasi sebagai berikut. 

 



Lowongan PT PGN Posisi : 

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 

Persyaratan Pencari Kerja : 

 WNI 

 Sehat jasmani 

 Persyaratan lainnya akan diberitahukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi 

persyaratan di atas 

Berkas Lamaran Kerja : 

 Fotokopi KTP/SIM/Paspor 

 Daftar riwayat Hidup 

 Surat keterangan sehat jasmani dari dokter 

 Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi (dapat menyusul pada saat wawancara) 

 Surat rekomendasi dari 3 orang (terutama mantan atasan atau rekan kerja) 

 Surat lamaran kerja dan kesediaan bekerja secara full time sejak Februari 2017 s/d 

Maret 2017 

Tata Cara Pendaftaran : 

Diharapkan bagi para pencari kerja yang berminat dengan lowongan kerja PT PGN terbaru 

Tahun 2017 diatas dan merasa memenuhi seluruh kebutuhan yang dipersyaratkan untuk dapat 

segera melengkapi berkas lamaran kerja meliputi surat lamaran, CV, ijazah dan transkrip dan 

berkas pelengkap lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas, kemudian harap silahkan 

mengikuti tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh perusahaan dengan mengirimkan 

lamaran kerja kepada pihak perusahaan dikirim via EMAIL ke alamat : 

rekrutmentpt.pgn@gmail.com 

 

 


