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Tiket MotoGP 2022 Seri Mandalika 
Tersedia di MyPertamina

BERITA UTAMA

 Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis PT 
Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading, 
PT Pertamina (Persero), Harsono Budi Santoso mengatakan 
bahwa Pertamina mendukung penuh gelaran ajang balap 
MotoGP 2022 serta turut mengajak masyarakat untuk 
dapat menikmati serta meramaikan gelaran MotoGP 2022 
seri Mandalika. 
 “Guna menyemarakkan penyelenggaraan 
MotoGP 2022, Pertamina dengan bangga hadir 
sebagai official partner pembelian e-ticket MotoGP 
yang bekerjasama dengan Xplorin melalui MyPertamina. 
Hal ini semata-mata guna memberikan kemudahan dan 
menyemarakkan pegelaran MotoGP 2022 terutama bagi 
pelanggan setia dan seluruh masyarakat sebagai program 
yang kami tawarkan menyambut gelaran MotoGP 2022 
seri Mandalika,” jelas Harsono Budi.
 Harsono Budi melanjutkan bahwa terdapat 
lebih dari 6 ribu tiket MotoGP 2022 seri Mandalika 
untuk seluruh zona atau kelas tiket yang dijual melalui 
MyPertamina, termasuk didalamnya antara lain Deluxe 
Class, Festival General Admission, Standard Grandstand 
dan Premium Grandstand. Tiap pembelian tiket MotoGP 
2022 seri Mandalika, pengguna MyPertamina juga akan 
mendapatkan keuntungan lain, yakni berkesempatan 
mendapatkan Voucher Pertamina hingga senilai                                
Rp 400.000.

 “Voucher Pertamina ini dapat ditukarkan dengan 
berbagai merchandise menarik di booth Pertamina yang 
berlokasi di Sirkuit Pertamina Mandalika saat gelaran 
MotoGP 2022 seri Mandalika. Selain itu, Voucher Pertamina 
ini juga dapat digunakan untuk pembelian produk bahan 
bakar berkualitas dan ramah lingkungan yakni Pertamax 
dan Dex Series, ini adalah bagian edukasi sekaligus 
promosi untuk mengusung penggunaan bahan bakar yang 
lebih baik,” terang Harsono Budi.
 Penjualan tiket MotoGP 2022 seri Mandalika 
melalui MyPertamina akan mulai dilakukan pada tanggal 
6 Januari pada pukul 10.00 WIB. Bagi masyarakat yang 
ingin melakukan pembelian melalui MyPertamina caranya 
pun mudah, MyPertamina dapat diunduh (download) baik 
di App Store maupun Google Play. Setelah itu masyarakat 
tinggal mengaktifkan akunnya untuk menikmati seluruh 
layanan MyPertamina.
 Untuk informasi lebih lanjut terkait 
official tiket MotoGP 2022 seri Mandalika melalui 
MyPertamina, masyarakat dapat langsung mengunjungi                                                        
www.mypertamina.id, sosial media resmi @mypertamina 
dan @ptpertaminapatraniaga, atau menghubungi 
langsung Pertamina Call Center (PCC) 135.

Jakarta – Setelah sukses menjadi lokasi pelaksanaan World Super Bike (WSBK) 2021, kini Pertamina Mandalika 
International Street Circuit (PMISC) sedang mempersiapkan diri dan dipercaya menyambut ajang balap kelas dunia 
lainnya, yakni MotoGP. Pada 18, 19, 20 Maret 2022 mendatang, Pertamina Mandalika Circuit akan menjadi salah satu 
sirkuit dari 21 sirkuit internasional dalam kalender MotoGP 2022 dengan tema MotoGP Indonesia Grand Prix 2022. 
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Tim Voli Pertamina Siap Bertanding 
Dalam Proliga 2022

SOROT

 Baik JPF dan JPX terdiri dari atlet-atlet voli penuh 
talenta. Tim putra JPX diperkuat oleh 14 pemain lokal serta 
2 pemain asing, dan untuk kapten dipercayakan kepada 
Jasen Natanael Kilanta. Sedangkan susunan untuk tim putri 
JPF yang dikapteni oleh Agustin Wulandhari terdiri dari 15 
pemain lokal dan 2 pemain asing. 
 PTH Direktur Utama PT Pertamina Lubricants 
Werry Prayogi mengungkapkan bahwa dukungan dan 
pembinaan para atlet JPF dan JPX merupakan bentuk 
komitmen Pertamina untuk kiprah dan kemajuan olahraga 
nasional khususnya bidang voli. Dalam menyambut Proliga 
2022, persiapan kedua tim juga telah dilakukan dengan 
komitmen dan dedikasi yang tinggi. 
 “Walau masih dalam suasana pandemi Covid-19, 
kami berharap tim JPF dan JPX terus bersemangat, berlatih 
dengan sungguh-sungguh, bertarung dengan maksimal, 
dan tentunya tetap menjaga sportivitas sampai menjadi 
juara di Proliga 2022 nanti,” tutur Werry. 
 Dalam tim putra, JPX diperkuat oleh Hernanda 
Zulfi yang merupakan pemain Tim Nasional Indonesia yang 
berhasil mengantarkan Indonesia meraih medali emas 
berkolaborasi dengan Farhan Halim, Cep Indra, Jasen 
Natanael, Delly Dwi Heryanto, Muhammad Ridwan yang 
merupakan pemain Jawa Barat pada PON yang keluar 
sebagai juara. 

 Sedangkan skuad tim putri JPF, seperti Novia 
Andriyanti, Ratri Wulandari, Agustin Wulandhari, dan 
Megawati Hangestri Pertiwi yang merupakan pemain 
Timnas Indonesia di ajang Sea Games 2019 yang berhasil 
memberikan medali perunggu untuk Indonesia.
 Pada kesempatan yang sama Executive 
GM Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra 
Niaga sekaligus Chief de Mission (CdM) JPF dan JPX 
Waljiyanto mengatakan kedua tim membawa misi 
#NyalakanSemangatmu, memberikan energi terbaik 
dalam pertandingan Proliga yang akan datang. 
 “Sebagai bagian dari pengembangan atlet 
nasional, kami terus mendorong atlet JPF dan JPX untuk 
menyalakan semangat juangnya dalam bertanding dalam 
tiap pertandingan Proliga 2022. Energi terbaik ini juga 
terpancar dari nama tim, dimana kami membawa brand 
Pertamax dan Fastron sebagai salah satu produk energi 
terbaik yang dapat dinikmati masyarakat,” terang 
Waljiyanto. 
 Proliga 2022 sendiri akan diselenggarakan di 
Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, 
Jawa Barat, 7 Januari - 27 Maret 2022. Laga pertama 
tim JPF dan JPX akan dilaksanakan pada 08-09 Januari 
2022. Sementara Pertamina akan menjadi tuan rumah 
pertandingan Proliga 2022 pada minggu kedua mulai dari 
tanggal 14 hingga 16 Januari 2022. 

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), bersama dengan anak 
perusahaannya PT Pertamina Lubricants kembali hadir mendukung kiprah dan sepak terjang atlet voli putra putri Indonesia 
untuk bertanding dalam gelaran Proliga 2022. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Jakarta Pertamina Energi kini 
hadir dan bertanding dengan nama baru, yakni Jakarta Pertamina Fastron (JPF) untuk tim putri dan Jakarta Pertamina 
Pertamax (JPX) untuk tim putra. 
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Tutup Tahun 2021, Capaian Perluasan 
Pertashop di Jateng-DIY Meningkat 
Hampir 9 Kali Lipat dari Tahun 
Sebelumnya

REGIONAL

 Area Manager Communication, Relations, & 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih 
Nugroho, dalam keterangan pers di Semarang (3/1) 
menyebut jumlah tersebut masih akan terus bertambah 
seiring dengan komitmen Pertamina dalam mewujudkan 
pemerataan energi yang berkualitas dan berkeadilan 
bagi masyarakat, khususnya bagi kawasan pedesaan yang 
terpencil dan terpelosok.
 “Pertashop pertama kali dikenalkan pada awal 
tahun 2020 sebagai salah satu solusi yang dihadirkan 
Pertamina dalam memeratakan energi, khususnya untuk 
daerah-daerah pedesaan atau yang belum terjangkau 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ukuran 
instalasi yang tidak terlalu besar membuat Pertashop 
mampu menembus pedalaman sehingga mudah dijangkau 
oleh masyarakat,” ungkap Brasto.

 Menurutnya, sejak awal kehadirannya, Pertashop 
terus memperoleh respon positif dan dukungan dari 
berbagai kalangan, di antaranya beberapa kementerian, 
kepala daerah, perbankan, pengusaha, konsumen, hingga 
masyarakat. 
 “Tahun 2021 menjadi ajang perkembangan 
Pertashop yang kian pesat. Capaian tersebut tercipta 
berkat sinergi dan kerjasama antara Pertamina dengan 
berbagai pihak, salah satunya adalah dukungan 
pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang 
tertuang dalam nota kesepahaman antara Menteri Dalam 
Negeri dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk 
mendorong desa-desa di Indonesia mendirikan Pertashop,” 
pungkasnya.
 Tidak hanya itu, tambah Brasto, Pertamina juga 
mampu menggaet dukungan dari perbankan melalui 
program permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), 
kepada pengusaha yang berminat untuk mendirikan 
Pertashop. 

Semarang, 3 Januari 2022 – Pertamina menutup tahun 2021 dengan sejumlah pencapaian positif, salah satunya adalah 
keberhasilan dalam memperluas pendirian Pertashop di wilayah operasi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang hampir mencapai 9 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu semula 104 Pertashop pada akhir tahun 
2020, kini telah bertambah menjadi 931 unit di akhir tahun 2021.



6

 “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi 
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan 
terkait perluasan Pertashop. Kami berharap dukungan 
tersebut akan terus mengalir sehingga percepatan 
Pertashop akan semakin pesat lagi di tahun mendatang 
dan mampu mewujdukan pemerataan energi di Indonesia,” 
tuturnya.
 Brasto mengatakan, sejak awal Pertamina telah 
mengusung program One Village One Outlet (OVOO) di 
mana satu desa atau kecamatan tersedia Pertashop. Untuk 
itu Pertamina terus membuka kesempatan investasi bagi 
pengusaha maupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 
yang tertarik untuk menjalankan usaha Pertashop.

 “Pertashop telah menjadi salah satu model usaha 
baru yang memberikan multiplyer effect, khususnya bagi 
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. 
Dengan hadirnya Pertashop, tidak hanya masyarakat 
semakin dimudahkan dalam memperoleh BBM, tapi 
juga menjadi ladang usaha yang menguntungkan bagi 
pengusaha lokal serta membuka lapangan pekerjaan,” 
ujar Brasto.
 Bagi masyarakat maupun konsumen yang 
membutuhkan informasi seputar produk dan layanan dari 
Pertamina, termasuk untuk mendirikan Pertashop, dapat 
memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 
135 atau melalui aplikasi MyPertamina juga melalui 
website www.pertamina.com.
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Bergabung jadi Mitra Binaan 
Pertamina, Omset “Cangcomak” Naik 
Drastis

REGIONAL

 Kacang Coklat Emak (Cangcomak) merupakan 
perusahaan perorangan dikelola Salmi yang berdiri sejak 
tahun 2019. Produk ini merupakan resep asli dari ibunda 
Salmi sejak tahun 1965, sebelum dipasarkan produk ini 
hanya dibuat pada saat hari raya Lebaran, dan sebagai 
tanda kasih dan cinta terhadap ibundanya, maka nama 
Cangcomak Kacang Coklat Emak menjadi Brand produknya.
 Cangcomak adalah kacang  yang dibalur coklat 
yang diproses panggang tanpa minyak, tidak lengket 
dan tanpa bahan pengawet. Bahan baku dengan kualitas 
terbaik, terdiri  dari 3 varian kacang yaitu kacang tanah, 
kacang  mede dan almond.
 Perusahaan Cangcomak yang berlokasi di Jakarta 
Barat dan sudah bersertifikasi Halal dan Sertifikat Produksi 
Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) tersebut, pada 
2020 memiliki omset sebesar Rp19,5 juta per tahun. Pada 
Desember 2020, perusahaan perseorangan ini menjadi 
mitra binaan Pertamina, dan pada 2021 omsetnya naik 
tajam menjadi Rp43 juta.

 Sebagai mitra binaan, Cangcomak mendapat 
fasilitas kredit dari Pertamina yang kemudian digunakan 
untuk pembelian oven dengan kapasitas besar, pembelian 
alat packaging, pembelian bahan baku produksi dan 
pembelian peralatan untuk mendukung produksi.
 “Bantuan itulah yang mendorong terjadinya 
peningkatan omset dari hanya Rp19 juta pada 2020, 
menjadi Rp43 juta pada 2021,” kata Salmi.
 Ke depan, ia juga siap diikutsertakan dalam 
kegiatan yang dilakukan Pertamina, baik kegiatan offline 
dan online, serta produknya juga bisa digunakan sebagai 
hadiah jika ada kegiatan perusahaan, sehingga dapat 
meningkatkan omset penjualan.
 Dengan dukungan dari Pertamina, Salmi berharap 
Cangcomak bisa menjadi  produsen kacang cokelat organik 
yang berkualitas dan berkelanjutan demi terciptanya 
pemenuhan pangan organik yang menyehatkan dan 
konsumsi yang berkelanjutan.

Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus berkomitmen 
mendukung perekonomian mikro dan kecil di semua sektor pada mitra binaannya. Adalah Salmi Sufraini, perempuan 
kelahiran Jakarta 1976 ini merupakan pemilik usaha rumahan Cangcomak “Kacang Coklat Emak” dengan akun instagram 
@cangcomak.id yang mendapat kesempatan tersebut.
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 Cangcomak juga memiliki keinginan untuk 
memberikan pelayanan konsumsi kacang cokelat organik 
tanpa bahan pengawet kepada konsumen, mendukung 
pemberdayaan perempuan dengan memperkerjakan 
tenaga kerja perempuan di lingkungan terdekat, mendukung 
konsumsi pangan  yang bertanggung jawab dan  produksi 
yang  berkelanjutan dan memperkenalkan cita rasa kacang 
cokelat produksi rumahan yang berkualitas dengan harga 
terjangkau oleh konsumen.
 “Kami bertekad memproduksi Cangcomak 
berkualitas yang dapat dijangkau konsumen yang kami 
sasar, diantaranya pekerja muda, pelajar, mahasiswa, 
pekerja kantoran yang tinggal dari pusat Kota Jabodetabek 
atau kota besar lainnya di Indonesia,” katanya.
 Untuk mencapai konsumen yang disasarnya itu, 
Salmi menggunakan berbagai jenis distribusi. Kanal online 
melalui jalur Google My Bisnis (GMB) , marketplace, toko 
offline dengan retail market modern serta kerjasama 
dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha 
Kecil Menengah (PPKUM) DKI Jakarta dan Jakprenuer.
  “Untuk dapat bertahan di masa pendemi 
seluruh pengusaha harus tetap produktif dan terus 
berinovasi. Pertamina  mengedukasi   para  mitra   binaan 

untuk bergeser dari penjualan secara konvensional 
beralih ke penjualan secara online. Hal tersebut untuk 
mengantisipasi penumpukan produksi tanpa pasar,” ungkap 
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina 
Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan.
 “Melalui program kemitraan, Pertamina hadir 
sebagai energi bagi Usaha Mikro dan Kecil, dan bersama-
sama kita menggerakkan roda ekonomi masyarakat.” 
pungkas Eko.
 Program ini juga bertujuan untuk terus 
mengimplementasikan poin 8 Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 
(SDGs), yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 
Selain SDGs, Pertamina juga berupaya menjalankan 
Environmental, Social & Governance (ESG) dibidang 
sosial. Dengan cara ini, Pertamina yakin dapat senantiasa 
menghasilkan manfaat ekonomi di masyarakat sesuai 
dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
 Adapun syarat untuk dapat bergabung 
menjadi mitra binaan Pertamina dapat dilihat pada                                    
https://www.pertamina.com/id/program-kemitraan
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Kunjungi Fuel Terminal Tanjung 
Gerem, BPH Migas : Pertamina Siaga 
Salurkan BBM Untuk Tahun Baru 2022

REGIONAL

 Kunjungan tersebut didampingi Executive General 
Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian 
Barat Waljiyanto, Sales Area Manager Banten Tri Yudha 
Nurmansyah, Fuel Terminal Manager Tanjung Gerem Eri 
Wibowo dan Tim Management Pertamina Patra Niaga 
Regional Jawa Bagian Barat pada Kamis 30 Desember 
2021 di Tanjung Gerem, Banten.
 Dalam kunjungan tersebut, Komite BPH Migas, 
Basuki Trikora Putra menyampaikan bahwa Pertamina 
telah melakukan persiapan yang cukup dan siap untuk 
menyalurkan BBM. Stok yang ada saat ini sudah memenuhi 
persyaratan ketahanan pasokan. Untuk memastikan 
ketercukupan tersebut, Pertamina akan melakukan 
pemantauan secara intensif 24 jam untuk mendeteksi 
adanya masalah penyaluran dan segera dapat diatasi.
 “Kami mengapresiasi upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Pertamina dengan mengaktifkan layanan 
tambahan seperti SPBU modular, motorist dan layanan 
antigen untuk mendukung penyaluran BBM kepada 
masyarakat jelang Tahun Baru 2022.”ujarnya.
 Pada kesempatan tersebut, Executive General 
Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian 
Barat Waljiyanto menjelaskan Pertamina telah menyiapkan 
berbagai langkah untuk melayani masyarakat di Wilayah 
Jawa Bagian Barat saat perayaan Natal dan liburan Tahun 
Baru 2022 serta memastikan pasokan BBM dan LPG dapat 
terpenuhi. Menurutnya, Pertamina membentuk Satgas Natal 
dan Tahun baru 2021-2022 yang telah mulai bekerja sejak 
29 November 2021 dan akan berakhir pada 10 Januari 
2022.

 Ia juga mengatakan, “Khusus untuk Nataru ini, 
Pertamina memprediksi akan ada peningkatan konsumsi 
BBM dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan 
itu, Pertamina telah mempersiapkan layanan tambahan 
sebanyak 2 Mobile Dispenser, 9 titik layanan Modular, 17 
Motorist, 53 Mobile Storage dan 17 Titik Layanan Antigen 
di SPBU yang tersebar di Wilayah DKI Jakarta, Banten dan 
Jawa Barat. Ujar Waljiyanto
 “Pertamina terus melakukan koordinasi dengan 
berbagai pihak seperti Polri, Jasa Marga, BPH Migas 
serta Pemerintah Provinsi dan Daerah. Dengan kesiapan 
semuanya, semoga Periode Natal dan liburan Tahun Baru 
ini bisa berjalan aman dan lancar. Kami juga menghimbau 
masyarakat untuk memastikan keamanan rumah dan 
kendaraan saat ditinggalkan. Seperti mencabut regulator, 
mematikan kompor, dan mengecek keamanan kendaraan 
serta mengisi penuh bahan bakar kendaraan,” pungkasnya.
 Disisi lain, terkait pesan yang menyebar luas di 
masyarakat tentang himbauan isi penuh tanki bensin motor 
atau mobilnya mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 
2022, pihak Pertamina telah menegaskan bahwa informasi 
tersebut adalah hoax, tidak benar dan menyesatkan.
 Jika masyarakat membutuhkan informasi serta 
layanan Pertamina Patra Niaga selama masa libur Natal 
dan Tahun Baru, dapat memanfaatkan layanan Pertamina 
Call Center 135 yang selalu siaga selama 24 jam. 

Banten, 31 Desember 2021 – Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra melakukan kunjungan ke Fuel Terminal Tanjung 
Gerem, untuk melaksanakan monitoring kesiapan Pertamina dalam menyiapkan dan mendistribusikan BBM selama periode 
Natal dan Tahun Baru 2022.  


