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Materi apa saja dalam pelatihan

Motivasi untuk berkarya dan hidup 
mandiri secara finansial di masa 
pensiun.

Manajemen keuangan 
menghadapi masa pensiun.

Pengenalan bisnis usaha mikro 
kecil dan menengah.

Testimoni pensiun ASN  yang 
berhasil berwirausaha dimasa 
pensiun.

Cara memasarkan atau marketing 
produk.

Pola hidup sehat menjelang dan di 
masa pensiun.

Wirausaha Pintar

Wirausaha Pintar merupakan program Extra Miles dalam 
bentuk pelatihan kewirausahaan yang diberikan TASPEN untuk 
pesertannya yang menjelang pensiun dan para pensiunan 
agar termotivasi untuk berkarya dan hidup mandiri secara 
finansial.



Cover Story

Utama

12

8 16

15

19

20

21

22

23

BUMN Startup Day 2022

DPR Apresiasi Pengelolaan 
Investasi TASPEN Memenuhi Good 
Corporate Governance

TASPEN Raih 3 Penghargaan 
Human Capital on Resilience 
Award 2022

TASPEN Raih Penghargaan 
Corporate Reputation Awards 2022 
in Mandatory Insurance Category

“Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Kuat “ Tentang Refleksi Sinodalitas 
Bangsa Indonesia 

TASPEN Raih Penghargaan The 
Best Sustainable Development 
Goals Program Implementation 
2022 Dalam Ajang Indonesia CSR 
Award-V 2022

TASPEN Siap Tingkatkan 
Produktivitas UMKM Go Online Go 
Digital

Direktur Utama TASPEN Raih 
Penghargaan Tokoh Transformasi 
Layanan untuk Kesejahteraan 
Pensiunan 

Komisaris Utama TASPEN 
Suhardi Alius dan Komisaris 
Independen TASPEN Mardiasmo 
melakukan audiensi 
bersama dengan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Abdullah Azwar Anas

Diterbitkan oleh : 
Humas PT TASPEN (Persero) 

Pemimpin Umum : 
Mardiyani Pasaribu

Pemimpin Redaksi : 
Yoka Krisma Wijaya

Redaktur : 
Rizky Bachrudin

Sekretaris Redaksi : 
Prayogo Danu Putra

Tim Redaksi : 
Adi Gunawan Birun
Mega Mandriyani
Damara Bagus Katampi
Vandimi 
Rhenez Alitdo Lasanov

Fotografer : 
Vinka Dorothy Purba

Desain dan Layout : 
Karipta Agit Nuansa

Sirkulasi : 
Alba Plassendy Kelana

Alamat Redaksi : 
Jl. Letjen Suprapto No 45, 
Cempaka Putih Jakarta Pusat 
10520

Telepon :
021-4241808

Fax. : 
021-4203809

Email : 
corsec@taspen.co.id

ISI

Media Taspen | Edisi 129 Izin Terbit : STT.871/SK/Ditjen.PPG/STT/81, 17 Juni 1981



25 38
56

57
40

42

44

48

50

52

54

58

26

27

28

32

33

34

36

Teka - Teki Silang

Layanan

Games

Culture Corner

Wisata

Serba - Serbi

TJSL

Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban 
Pembayaran Pensiun Dan 
Pembinaan Terhadap Mitra Bayar Se 
- Wilayah Taspen Bekasi

Penerapan Budaya Kepatuhan di 
PT TASPEN (Persero)

Mengenal Personal Selling

Keajaiban Toko Kelontong Namiya 
(The Miracles of the Namiya 
General Store/Namiya Zakkaten No 
Kiseki)Data Science Bootcamp

Peringatan 2 (Dua) Tahun AKHLAK

Pulau Bawean, Surga Tersembunyi 
Di Jawa Timur

Hemat dan Efisien! Siapkah Motor 
Listrik Mengaspal di Tanah Air? 

Penurunan Produktivitas akibat 
Insomnia

Pertimbangkan Ini Sebelum Memilih 
Daycare Untuk Buah Hati

Derrick Michael Xzavierro - Asset 
Bola Basket Indonesia Yang Bersiap 
Menatap NBA

TASPEN Serahkan Manfaat 
Program THT dan Pensiun Mantan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang RI

TASPEN dan Bank Kalsel Siap 
Salurkan Dana Pensiun ASN di 
Kalimantan Selatan

TASPEN Aktif Layani 6,81 Juta 
Peserta di Indonesia

Komitmen TASPEN Terapkan 
Good Corporate Governance 
Dalam Pengelolaan Investasi dan 
Operasional Perusahaan

Program Srikandi Mengajar

TASPEN Persembahkan Kado HUT 
ke-77 RI ke Masyarakat Melalui 
Program Relawan Bakti BUMN

Bakti Bumn Banten - Jembatan 
Kimarpu

Media Taspen  | Edisi 129



Halo sobat TASPEN dimanapun berada. Terima kasih untuk seluruh pembaca setia dan 
kontributor yang telah menemani perjalanan Media TASPEN.

Edisi kali ini, bersama - sama kita rayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke 
77, mengusung tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat yang menggambarkan 
semua elemen Bangsa Indonesia bergerak bersama dan bergotong royong untuk 
mewujudkan harapan di tengah keterpurukan terutama dalam masa pemulihan 
pasca pandemi Covid-19. TASPEN berkomitmen untuk terus berinovasi dan 
memberikan pelayanan terbaik membuat TASPEN dapat meriah 3 penghargaan pada 
Human Capital on Resilience Award 2022, penghargaan pada Penghargaan Corporate 
Reputation Awards 2022 in Mandatory Insurance Category serta, penghargaan pada 
Ajang Indonesia CSR Award-V 2022 dan juga, Direktur Utama TASPEN mendapatkan 
penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Layanan untuk Kesejahteraan Pensiunan.

Sebagai kado HUT ke-77 Republik Indonesia, TASPEN persembahkan Program Relawan 
Bakti BUMN kepada Masyarakat dengan menggelar Kelas Digital Marketing dan 
Penggunaan Media Sosial sebagai sarana promosi produk bagi para pelaku UMKM 
serta melakukan kegiatan Ngayah sebagai tradisi gotong royong wilayah setempat. 
Selain itu, ada juga kegiatan penanaman pohon di area Taman Ujung, Karangasem, 
Bali. 

Demikian, bersamaan HUT ke-77 RI ini menjadi pemicu semangan untuk terus 
meningkatkan kualitas pelayanan hingga mampu menghadirkan inovasi untuk 
kebaikan dan kesejahteraan seluruh peserta sejalan dengan tema HUT Republik 
Indonesia tahun ini yakni pulih lebih cepat bangkit lebih kuat.

Yoka Krisma Wijaya
Pimpinan Redaksi
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Mega Mandrayani
Staf Pengelola Informasi Publik

Dari:
Ferry Fadly 

Tanya:
Saya mau menanyakan cara cek di 
taspen uang THT pensiunan gimana ya 
cara nya?

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga kabar Anda 
sehat selalu.

Kami informasikan bahwa untuk 
melakukan pengecekan THT dapat 
melalui aplikasi TASPEN Mobile V2. Silakan 
unduh aplikasinya pada playstore atau 
IOS dan melakuka registrasi. Dan juga 
ybs dapat mengajukan permohonan 
pengecekan penerimaan THT melalui 
TASPEN Care https://tcare.taspen.co.id/

Demikan informasi yang dapat kami 
sampaikan, semoga dapat membantu. 
Terima kasih telah menghubungi PT 
TASPEN (Persero).

Dari:
Esa Muliya 

Tanya: 
Selamat sore, nama saya Eko Pranata 
CPNS Tahun 2022. Saya ingin mendaftar 
taspen melalui aplikasi taspen mobile, 
tetapi tidak mendapatkan balasan sms 
kode OTP.

Mohon dibantu ya pak/bu terima kasih.

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga kabar 
Anda sehat selalu. Kami informasikan 
bahwa ketika registrasi TASPEN Mobile 
tidak menerima OTP SMS maka silakan 
mengirimkan KTP dan melengkapi data 
berikut: 
Nama : 
NIK :
NIP : 
Email : 
No. HP : 
Semua data tersebut dikirimkan ke email 
TASPEN di taspen@taspen.co.id

Demikan informasi yang dapat 
kami sampaikan, terima kasih telah 
menghubungi PT TASPEN (Persero).

Dari:
Jaja

Tanya: 
Selamat pagi, sebagai pengganti 
KARIP, apa nama atau jenis kartu 
identitas pensiun dan dimana bisa saya 
dapatkan? terimakasih.

Jawaban:

Halo sobat TASPEN, Semoga kabar Anda 
sehat selalu. 

Taspen Care     |     Edisi 129
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Dalam rangka Digitalisasi 
Pelayanan Pembayaran 
Pensiun TASPEN 
memberlakukan pengganti 
KARIP dengan menggunakan 
Taspen Smartcard atau 
menunjukkan kartu digital pada 
aplikasi Taspen Mobile V2.

Demikan informasi yang dapat 
kami sampaikan, terima kasih 
telah menghubungi PT TASPEN 
(Persero).

Dari:
Louise Risakotta 

Tanya: 
Maaf saya kurang mengerti 
untuk hal otentikasi. 

Ditunggu informasinya dan 
terima kasih.

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga 
kabar Anda sehat selalu. 

Otentikasi adalah proses 
verifikasi yang dilakukan untuk 
memastikan bahwa dana 
pensiun bulanan diterima 
oleh yang berhak. Otentikasi 
memiliki beberapa skala, yakni:

a. Otentikasi dilakukan 
secara 1 bulan sekali bagi 
penerima dana veteran;

b. Otentikasi dilakukan 
secara 2 bulan sekali bagi 
penerima pensiun sendiri/
yatim/janda yang tidak 
memiliki ahli waris lain lagi;

c. Otentikasi dilakukan 
secara 3 bulan sekali bagi 
penerima pensiun yang 
masih memiliki ahli waris 
(anak/pasangan).

Demikan informasi yang dapat 
kami sampaikan, terima kasih 
telah menghubungi PT TASPEN 

(Persero).

Dari:
Ridwan Jr 

Tanya: 
Saya peserta taspen yang baru 
saja pensiun.  mohon info untuk 
pencairannya?

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga 
kabar Anda sehat selalu. 

Ketika penerima pensiun janda 
meninggal dunia maka ahli 
waris silakan mengajukan 
uang duka wafat dan asuransi 
kematian dengan persyaratan 
dapat diunduh pada TASPEN 
Care dengan link https://tcare.
taspen.co.id/index.php/tcare/
formulir

Dan diajukan ke kantor TASPEN 
terdekat atau secara online 
melalui e-klaim https://eklim.
taspen.co.id/e-klim/public/

Demikan informasi yang dapat 
kami sampaikan, terima kasih 
telah menghubungi PT TASPEN 
(Persero).

 
 

dan jangan 
lupa aktifkan 

loncengnya agar 
selalu dapat 
update video 

terbaru

Subscribe Channel

TASPEN
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“Pulih Lebih Cepat, 

Bangkit Lebih Kuat “

Tentang Refleksi Sinodalitas Bangsa Indonesia 

Juli 2022 lalu, Kementrian 
Sekretaris negara 
mengeluarkan tema 
dan logo HUT ke-77 

kemerdekaan RI. Adapun tema 
yang diangkat adalah “Pulih 
Lebih Cepat, Bangkit lebih Kuat”. 
Tentu, tema ini relevan dengan 
kondisi Indonesia terutama 
dalam masa pemulihan dari 
pandemi Covid-19.

Tema HUT ke-77 RI yang 
diusung menggambarkan 
semua elemen Bangsa 
Indonesia bergerak bersama 
dan bergotong royong untuk 
mewujudkan harapan di 
tengah keterpurukan. 

Kinerja dari pemerintah dan 
gerakan dari masyarakat 

bersinergi bersama untuk 
mencapai percepatan 
pemulihan kondisi di semua 
sektor. Tema ini diusung 
dengan melihat kecemasan 
sosial hingga tekanan ekonomi 
yang berat, hingga dirasakan 
oleh seluruh masyarakat 
Indonesia.

Indonesia tentu telah melalui 
berbagai macam peristiwa 
yang mewarnai Indonesia. 
Dari peristiwa tersebut, pada 
dasarnya bangsa Indonesia 
diajak untuk bersama-sama 
berefleksi mengenai sebuah 
perjalanan bangsa. Citra ini 
selaras dengan sebuah negara 
yang sinodal, yakni dengan 
sebuah tujuan yang nyata dan 
konkret.

Persatuan
Kemendagri mencatat bahwa 
Indonesia memiliki 273 Juta 
penduduk, terbentang dari 
Sabang hingga Merauke, dari 
Miangas sampai Pulau Rote. 
Kita terlahir dalam sebuah 
komunitas terluas ke-4 di dunia, 
yang diberi nama ‘Bangsa 
Indonesia’. Kita semua memiliki 
kesamaan nasib dan latar 
belakang sebagai sebuah 
bangsa. Hal seperti ini diangkat 
dalam makna logo HUT ke-77 
Kemerdekaan RI.

Kelemahan bukanlah titik 
yang harus diserang atau 
disembunyikan, tetapi sebuah 
titik yang harus diterima, lalu 
perlahan kita berikan kekuatan 
dalam kelemahan itu. 

Cover Story     |     Edisi 129
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Bukanlah hal yang mudah 
untuk mengubah sebuah 
kelemahan menjadi suatu 
kekuatan, diperlukan 
penyadaran diri, kerendah 
hatian yang begitu kuat demi 
sebuah perubahan yang kita 
inginkan.

Kelemahan juga bukanlah yang 
harus disembunyikan, tetapi 
sesuatu yang harus disayangai 
dan disentuh, serta diolah. Jika 
kelemahan itu tidak kita akui 
atau terima secara rendah hati, 
sama saja kalau kita menolak 
untuk pulih dan bangkit, 
padahal kunci untuk bangkit 
dan pulih adalah persatuan. 
Hendaknya kita mampu 
membuka diri dengan segala 
kelemahan yang kita miliki.

Terlibat dan berbuah berkat 
dalam tujuan bangsa
Seperti yang kita ketahui, tujuan 
bangsa Indonesia adalah 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia; memajukan 
kesejahteraan umum; 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa; melaksanakan 
ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial. 

Para Bapak Bangsa telah 
memikirkan dan merumuskan 
UUD dengan sangat matang 
dan mendalam. Hal ini 
memberi artian bahwa bangsa 
Indonesia lahir dengan tujuan 
yang jelas dan nyata. Indonesia 
ingin terlibat dan seyogyanya 
terlibat dalam segala dinamika 
dunia. 

Namun, jika ingin terlibat 

dalam mewujudkan perdamain 
dunia, pertama-tama kita 
harus membuka mata selebar 
mungkin mengenai kondisi 
dunia saat ini. Kedamaian 
tidak melulu mengenai 
peperangan dan konflik, 
tetapi juga kondisi alam yang 
akan mempengaruhi dunia, 
termasuk Indonesia. 

Tersengar sepele, tetapi kita 
saat ini menghadapi saat 
dimana manusia sedang 
membunuh alam sekitar. Hal ini 
dapat kita lihat secara seksama 
bahwa alam sedang tidak baik-
baik saja.

Perlu diketahui, saat ini kadar 
CO2 di atmosfer, menurut 
badan antariksa milik amerika 
serikat, adalah 417,6 part per 
million pada mei 2022. Ini 
merupakan rekor tertinggi 
umat manusia, dilansir dari 
NASA, kadar Co2 saat zaman 
interglasial adalah 280 PPM. Hal 
ini tentu memperburuk iklim 
bumi. 

Banyak hal terjadi didunia 
karena perubahan iklim seperti 
halnya perubahan suhu yang 
tidak wajar, kekeringan, banjir 
bandang, mencarinya es kutub, 
meningkatnya permukaan 
air laut. Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan 
secara otomatis juga 
terdampak dengan hal ini. 

Bayangkan jika permukaan air 
laut meningkat. Dimanakah 
kita akan tinggal nanti? Jangan 
sampai kita menutup mata 
bahwa bangsa Indonesia pun 
turut terlibat dalam masalah ini. 
66 juta ton sampah dihasilkan 
Indonesia pada 2021. Hal ini 

tentu sangat berdampak pada 
kehidupan bangsa Indonesia. 

Misi
Sekarang marilah kita 
membangun misi untuk 
bersama-sama menciptakan 
sebuah dunia yang damai 
dan Indonesia yang sejahtera. 
Kita harus membuka mata 
melihat berbagai masalah 
di dalam negara maupun di 
Internasional. 

Kita semua tentu diajak 
untuk bersatu, untuk saling 
menghargai perbedaan, dan 
menerima satu sama lain. 
Untuk mewujudkan sebuah 
negara yang sejahtera 
diperlukan kesinergisan 
antar masyarakat. Sebuah 
negara yang maju adalah 
negara yang mau untuk 
berefleksi dan menjadikan 
sebuah pengalaman menjadi 
pembelajaran bagi pemerintah 
maupun masyarakat. 

Perbedaan yang paling kentara 
adalah kita bukanlah sarana 
untuk saling membenci, 
tetapi sebuah sarana untuk 
saling melengkapi. Tuhan 
telah menciptakan kita 
beragam bentuk, dan keunikan 
didalamnya, kini waktunya kita 
untuk bersatu dan berjalan 
bersama dalam membangun 
sebuah negara yang dapat 
pulih lebih cepat dan bangkit 
lebih kuat. 

Inilah misi sinodalitas yang 
seyogyanya kita bangun. 
Berjalan bersama membangun 
negara yang pulih lebih cepat 
dan bangkit lebih kuat. PDP
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CARA MUDAH
AJUKAN PERTANYAAN  
&  KELUHAN LEWAT HP

Layanan Customer Service Berbasis Online 
Chatting Yang Dapat Diakses Melalui 

Smartphone atau Komputer.

Data di tahun 2022 s/d Bulan Oktober 2022 

Trafic Jumlah Pengguna Taspen Care

2 Juta visitor 

Link Taspen Care disini :

tcare.taspen.co.id

Kecepatan 
Respon Kurang 
Dari 60 Menit 

Dapat Diakses 
Oleh Peserta 

Maupun Keluarga 
Peserta

Ajukan Pertanyaan seputar 
informasi keTASPENan, 

mengunduh formulir dan 
persyaratan klaim serta 
menyampaikan keluhan

Andal Melayani



FOTO. Komisaris Utama TASPEN Suhardi Alius (tengah) dan Komisaris Independen TASPEN Mardiasmo 
(kanan) melakukan audiensi bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (kiri), Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini 
dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati di Jakarta, Rabu (28/09) Pada 
kesempatan audiensi ini membahas terkait kelembagaan TASPEN sebagai BUMN yang mengelola 
Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara. ANV
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FOTO. Presiden Joko Widodo menyampaikan ekonomi digital menjadi peluang bagi ekonomi Indonesia 
lebih kuat di masa depan pada kegiatan BUMN Startup Day yang berlangsung selama 3 hari dari 26 
hingga 28 september 2022 di ICE BSD City, Tanggerang, Banten. Startup Day juga dihadiri oleh Menteri 
BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur Banten, Wakil Menteri BUMN II, jajaran Direktur Utama BUMN, para CEO 
dan Co-founder Startup, serta pimpinan komunitas dan asosiasi startup. BUMN Startup Day diharapkan 
menjadi jembatan dalam menyambungkan BUMN dengan para perusahaan rintisan. VAN

Berita Utama    |     Edisi 129
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BUMN Startup Day 2022
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DPR Apresiasi Pengelolaan 
Investasi TASPEN Memenuhi 
Good Corporate Governance
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Jakarta, 14 September 
2022 – PT TASPEN (Persero) 
senantiasa menerapkan Tata 
Kelola Perusahaan atau Good 
Corporate Governance (GCG) 
dalam setiap keputusan 
investasi dan menjalankan 
operasional perusahaan. 
Komitmen ini disampaikan 
di hadapan Komisi VI Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) dalam 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
di Gedung Nusantara I DPR 
RI, Jakarta (14/09). Dengan 
agenda membahas kinerja 
perusahaan terkini, kegiatan 
RDP dipimpin Ketua Komisi 
VI DPR RI Faisol Riza dan turut 
dihadiri Direktur Utama TASPEN 
A.N.S. Kosasih beserta jajaran 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan.

Direktur Utama TASPEN A.N.S. 
Kosasih mengatakan, “Sebagai 
BUMN, PT TASPEN memiliki 
kewajiban mutlak untuk 

mematuhi prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang dikeluarkan 
Kementerian Keuangan dan 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Prinsip tersebut 
menjadi acuan kami dalam 
melaksanakan investasi dan 
pengelolaan bisnis. TASPEN 
selalu memberikan laporan 
pengelolaan dana investasi 
kepada Kementerian BUMN, 
Kementerian Keuangan, dan 
OJK secara periodik, serta 
dilakukan juga audit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK-RI). Ke depan, 
kami akan terus menjalankan 
prinsip GCG guna memberikan 
imbal hasil investasi yang 
maksimal melalui penerapan 
sistem operasional perusahaan 
yang transparan.”

Seluruh kinerja PT TASPEN, 
khususnya di bidang 
pengelolaan investasi dan 
operasional, senantiasa 
dilakukan audit oleh BPK. 

Beberapa hal yang diaudit, 
antara lain sistem pengelolaan 
Program Pensiun, Program 
Asuransi (Tabungan Hari Tua, 
Jaminan Kecelakaan Kinerja, 
Jaminan Kematian), investasi, 
pendapatan, dan biaya 
operasional. Berdasarkan hasil 
audit tahun 2018, 2019, 2020, 
dan 2021, BPK menyimpulkan 
bahwa pengelolaan seluruh 
investasi dan program 
TASPEN telah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang 
berlaku, peraturan internal, dan 
perjanjian kerjasama dalam 
semua hal yang material. Tidak 
pernah ditemukan kerugian 
negara akibat kegiatan 
investasi dan bisnis PT TASPEN.

Saat ini, sebesar 72.89% 
Portofolio Investasi TASPEN 
berupa instrumen Obligasi dan 
Sukuk yang sebagian besar 
merupakan Obligasi dan Sukuk 
Negara Republik Indonesia, 

FOTO: Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, “Kami mengapresiasi capaian kinerja TASPEN yang assetnya tetap tumbuh secara 
konsisten dan tetap mampu membukukan laba di tengah krisis yang melanda perekonomian Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) yang di hadiri Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta (14/09).
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sebesar 12,21% ditempatkan 
di deposito Bank BUMN dan 
BPD berskala besar. Selain itu, 
sebesar 8,10% ditempatkan 
dalam reksadana yang tercatat 
di OJK dan 4,60% berada di 
instrumen saham BUMN dan 
blue chip yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia. Sementara, 
2,20% sisanya ditempatkan 
sebagai modal di anak 
perusahaan/ afiliasi TASPEN.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol 
Riza mengatakan, “Kami 
mengapresiasi capaian kinerja 
TASPEN yang assetnya tetap 
tumbuh secara konsisten dan 

tetap mampu membukukan 
laba di tengah krisis yang 
melanda perekonomian 
Indonesia. Selain itu, Komisi 
VI DPR RI mengapresiasi 
pengelolaan investasi 
dan operasional TASPEN 
yang hingga saat ini telah 
menerapkan Tata Kelola 
Perusahaan yang baik. Kami 
mendorong agar TASPEN 
terus menerapkan good 
corporate governance secara 
konsisten. Kami berharap 
TASPEN terus mempertahankan 
dan meningkatkan kinerja 
perusahaan, agar semakin 
mampu memaksimalkan 

pelayanan kepada para 
peserta melalui beragam 
program inovasi. Tentu, 
semuanya tetap harus 
memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

TASPEN berkomitmen untuk 
terus fokus menghadirkan 
inovasi layanan yang 
memberikan kemudahan bagi 
Peserta, guna menghasilkan 
manfaat yang maksimal. Hal 
ini menjadi pedoman TASPEN 
untuk menjamin kesejahteraan 
masa depan para peserta 
ASN dan pensiunan ASN. 
Komitmen ini dibuktikan 
dengan keberhasilan TASPEN 
meraih beberapa penghargaan 
hingga bulan Agustus 2022, 
diantaranya The Most Promising 
Company in Marketing 3.0, 
Corporate Reputation Awards 
in Mandatory Insurance 
Company, The Best Sustainable 
Development Goals Program 
Implementation, dan 
penghargaan lainnya. YKW
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Jakarta, 01 Agustus 2022 – 
Sebagai BUMN yang bergerak 
di bidang jaminan sosial, PT 
Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN) 
(Persero) berkomitmen 
untuk memberikan layanan 
terbaik bagi peserta dengan 
senantiasa meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) melalui transformasi 
digital. Berkat rencana strategis 
SDM yang telah dilakukan, 
TASPEN berhasil meraih 3 
(tiga) penghargaan sekaligus 
dalam Human Capital on 
Resilience Award 2022, yakni 
The Best Excellence in Women 
Empowerment Strategy, The 
Best HR Support on Business 
Transformation, dan The Best 
CEO Focus on HC atas nama 
Direktur Utama TASPEN A.N.S. 
Kosasih. Penghargaan secara 
langsung diberikan oleh 
Maya Yulianti selaku Ketua 
Penyelenggara Human Capital 
on Resilience Award 2022 
kepada Direktur Utama TASPEN 
A.N.S. Kosasih yang didampingi 
oleh Direktur SDM dan TI TASPEN 

Ovita Susiana Rosya di Gedung 
A Lantai 4 Kantor Pusat TASPEN, 
Jakarta Pusat (01/08). 

Direktur Utama TASPEN A.N.S. 
Kosasih mengatakan, “Suatu 
kebanggan bagi TASPEN telah 
menerima tiga penghargaan 
sekaligus dalam ajang Human 
Capital on Resilience Award 
2022 ini. Apresiasi tertinggi 
kami berikan kepada seluruh 
insan TASPEN atas dukungan 
penuh terhadap transformasi 
digital dalam pengelolaan 
SDM melalui Human Capital 
Information System (HCIS). 
Berkat sistem terintegrasi yang 
berfungsi menunjang dan 
mengukur produktivitas kinerja 
SDM secara real, valid, dan 
reliable, saat ini SDM TASPEN 
memiliki nilai dan daya saing 
unggul dalam menghadapi 
tantangan. Penghargaan ini 
kami harap dapat menjadi 
pemicu semangat bagi insan 
TASPEN untuk terus semangat 
dalam mengembangkan diri 
sehingga dapat berkontribusi 
terhadap kinerja TASPEN.”

HCIS merupakan transformasi 
digital yang TASPEN lakukan 
agar SDM dapat menjadi aset 
terbaik bagi perusahaan. HCIS 
sendiri memiliki beberapa 
fitur, antara lain Talent 
Management System yang 
menghadirkan data informasi 
karyawan secara lengkap 
dan terstruktur, mengelola 
talenta-talenta perusahaan 
berdasarkan klasifikasi talenta; 
Performance Management 
System yang berfungsi 
mengelola kinerja karyawan 
secara real time berdasarkan 
siklus sistem manajemen mulai 
dari performance planning, 
performance review hingga 
performance evaluation; dan 
Multirater yang merupakan 
bagian dari pengelolaan kinerja 
yang bertujuan mengukur 
implementasi AKHLAK pada 
masing-masing karyawan 
melalui mekanisme penilaian 
360°.

Selain itu, ada fitur Career 
Management yang berkaitan 
dengan proses pengelolaan 
karir karyawan yang meliputi 
Employee Career Plan 
dan Succession Career 
Plan. Terakhir, terdapat 
fitur Collaboration & 
Communication dalam bentuk 
aplikasi yang dapat diakses 
melalui smartphone dengan 
model employee self service 
untuk memudahkan karyawan 
dalam mengelola aktivitas 
secara mobile, membangun 
suatu grup untuk sharing 
interest antar karyawan. DBK

TASPEN Raih 3 Penghargaan Human Capital 
on Resilience Award  2022

FOTO: Maya Yulianti (kanan) selaku Ketua Penyelenggara Human Capital on Resilience 
Award 2022 menyerahkan secara langsung penghargaan kepada Direktur Utama TASPEN 
A.N.S. Kosasih (tengah) yang didampingi oleh Direktur SDM dan TI TASPEN Ovita Susiana  
Rosya (kiri) di Ruang Jawa, Gedung TASPEN, Jakarta (01/08).
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Jakarta 29 Juli 2022 – PT 
Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN) 
(Persero) berhasil meraih 
penghargaan Corporate 
Reputation Awards 2022 in 
Mandatory Insurance Category 
dalam ajang Indonesia Public 
relation (PR) Award 2022 yang 
diselenggarakan oleh The 
Iconomics. Ajang ini merupakan 
bentuk apresiasi kepada 
seluruh perusahaan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
khususnya dalam bidang 
komunikasi dan kehumasan. 
Penghargaan secara langsung 
diberikan oleh Founder & CEO 
The Iconomics Bram S. Putro 
kepada Plt. Pgs. Corporate 
Secretary TASPEN Henra di Hotel 
JS Luwansa Jakarta, Jumat 
(29/07). 

Henra mengatakan, “Suatu 
kebanggaan bagi kami telah 
berhasil meraih prestasi luar 
biasa ini. Apresiasi sebesar-
besarnya kami berikan kepada 
seluruh insan TASPEN atas 
dedikasinya kepada TASPEN, 
sehingga kita dapat bersama-
sama meraih penghargaan 
dalam ajang ini. TASPEN 
sebagai perusahaan asuransi 
yang telah berdiri selama 59 
tahun selalu berkomitmen 
untuk menjaga citra positifnya. 
Hal ini kami wujudkan secara 
konsisten dengan melakukan 
pengembangan dan inovasi 
strategi komunikasi perusahaan 
serta menyesuaikan dengan 
tren komunikasi terkini,”

Proses penjurian ajang 
Indonesia PR Awards 2022 
Category Reputation Awards 
2022 diberikan berdasarkan 
penilaian reputasi perusahaan 
melalui riset online dengan 
ribuan responden dari berbagai 
kalangan usia dan dari 
berbagai kota bedasarkan 
dari 3 parameter. Parameter 
tersebut, antara lain business & 
commercial reputation; people 
& leadership reputation; dan 
social & citizen reputation.

Henra menambahkan, “20 
years to build a reputation 
and five minutes to ruin it. 
Reputasi yang telah dibangun 
selama puluhan tahun bisa 
hancur hanya dalam hitungan 
menit. Inilah yang telah TASPEN 
lakukan selama ini, menjaga 
reputasi agar tetap mendapat 
kepercayaan peserta dan 
stakeholders. Di sini peranan 

para PR sangat penting dalam 
menjaga reputasi perusahaan 
yang dinilai stakeholders dan 
masyarakat umum. Maka 
itu, kami mengucapkan 
terimakasih atas penghargaan 
yang diberikan kepada TASPEN. 
Penghargaan ini menjadi aset 
berharga bagi TASPEN dan 
memotivasi untuk menjadi lebih 
baik ke depannya”.

Sementara itu, Founder & CEO 
The Iconomics Bram S. Putro 
mengatakan, “Tahun ini, kami 
menghadirkan penghargaan 
yang semakin kredibel untuk 
para insan humas dan PR. 
Kami terus menyempurnakan 
penghargaan-penghargaan 
tahun demi tahun agar dapat 
menjadi memotivasi teman-
teman humas dan PR agar 
dapat lebih baik di tahun-tahun 
ke depan.” VAN

TASPEN Raih Penghargaan Corporate 
Reputation Awards 2022 in Mandatory 
Insurance Category

FOTO: TASPEN berhasil meraih penghargaan Corporate Reputation Awards 2022 in 
Mandatory Insurance Category dalam ajang Indonesia Public relation (PR) Award 2022 
yang diselenggarakan oleh The Iconomics. Penghargaan secara langsung diberikan oleh 
Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada Plt. Pgs. Corporate Secretary TASPEN 
Henra di Hotel JS Luwansa Jakarta, Jumat (29/07). 
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Jakarta 28 Juli 2022 – PT 
Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN) 
(Persero) terus berupaya 
meningkatkan kepedulian 
sosial terhadap seluruh 
lapisan masyarakat melalui 
beragam program Tanggung 
Jawab Sosial Lingkungan 
(TJSL) atau corporate social 
responsibility (CSR). Beragam 
program TJSL/CSR yang telah 
dilaksanakan membuahkan 
penghargaan The Best 
Sustainable Development Goals 
Program Implementation 2022 
dalam ajang Indonesia CSR 
Award-V-2022 (ICSRA-V-2022) 
yang diselenggarakan oleh 
Economic Review-Ideku Group. 
Penghargaan secara langsung 
diberikan oleh Ketua Dewan 
Juri ICSRA-V-2022, Founder 
sekaligus CEO Economic Review 
Hj. Irlisa Rachmadiana, SSn., 
MM. kepada Direktur Keuangan 
TASPEN Rena Latsmi Puri di Bina 
Karna Auditorium – Bidakara, 
Jakarta Selatan (28/07). 
Direktur Keuangan TASPEN 

Rena Latsmi Puri mengatakan, 
“Apresiasi tertinggi kami berikan 
kepada Economic Review- 
Ideku Group atas penghargaan 
The Best Sustainable 
Development Goals Program 
Implementation 2022 untuk 
TASPEN. Tentunya, penghargaan 
ini akan menjadi pemicu 
semangat bagi Insan TASPEN 
untuk senantiasa berupaya 
mendekatkan diri kepada 
masyarakat melalui beragam 
program TJSL/CSR yang lebih 
baik, guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Ke depan, TASPEN akan terus 
berkomitmen meningkatkan 
kontribusi terhadap 
masyarakat segala lapisan, 
khususnya berkontribusi 
dalam pertumbuhan ekonomi, 
lingkungan hidup, dan 
peningkatan kualitas hidup 
masyarakat.”

Ketua Dewan Juri ICSRA-V-2022, 
Founder sekaligus CEO 
Economic Review Hj. Irlisa 
Rachmadiana, SSn., MM. 

mengatakan, “Idealnya, suatu 
program CSR dapat dikatakan 
berhasil apabila penerima 
manfaat dapat mandiri secara 
ekonomi dan sosial bahkan 
ketika program tersebut sudah 
dihentikan. Meski demikian, 
kegiatan CSR yang masih 
dalam taraf pemberian donasi 
atau charity tetap juga harus 
diapresiasi. ICSRA-V-2022 
merupakan apresiasi tertinggi 
yang diberikan kepada 
perusahaan di Indonesia 
yang dinilai telah memiliki 
program-program CSR yang 
mampu mengelola risiko dan 
dampak (negatif dan positif) 
perusahaan, bermanfaat 
dalam jangka panjang bagi 
penerima, dan berkontribusi 
bagi pencapaian SDGs di 
Indonesia.”

Kegiatan ICSRA-V-2022 
merupakan upaya dari 
Economic Review untuk 
memberikan penghargaan bagi 
perusahaan yang telah berhasil 
melaksanakan kegiatan CSR 
dan memberi manfaat bagi 
para penerimanya, baik dari sisi 
konsumen, pemasok, karyawan, 
masyarakat, maupun 
lingkungan. RB

TASPEN Raih Penghargaan The Best Sustainable 
Development Goals Program Implementation 
2022 Dalam Ajang Indonesia CSR Award-V 2022
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Denpasar, 23 Agustus 2022 
– TASPEN berkomitmen untuk 
senantiasa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui beragam program 
Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL). 
Kali ini, melalui Program 
TASPENpreneur, PT TASPEN 
menggelar kegiatan 
pembekalan mengenai tata 
cara digitalisasi penjualan 
produk UMKM melalui aplikasi 
e-commerce kepada 50 
Mitra Binaan Go Online Go 
Digital di Denpasar, Bali 
(18/08) dan Mataram, Nusa 
Tenggara Barat (23/08) secara 
daring dan luring. Turut hadir 
dalam kegiatan Social and 
Environment Responsibility Unit 
Head TASPEN Agus Muharam 
dan Digital Marketing Team 
Tokopedia Wilayah Denpasar 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan. 

Social and Environment 
Responsibility Unit Head 
TASPEN Agus Muharam 

mengatakan, “Kegiatan TJSL 
TASPEN ini selaras dengan 
target pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs)/ 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB), terutama 
pada TPB poin 8, yakni 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan, tenaga kerja 
penuh dan produktif dan 
pekerjaan yang layak bagi 
semua. Diharapkan kegiatan 
ini dapat meningkatkan 
produktivitas dan penjualan 
UMKM melalui strategi 
promosi yang lebih baik dan 
meningkatkan jangkauan 
konsumen.”

Kegiatan TASPENpreneur Go 
Online Go Digital di Mataram 
dilaksanakan di Kantor Desa 
Kuta, Lombok Tengah, NTB. 
Dihadiri oleh Perwakilan 
TASPEN Kantor Cabang 
Mataram, Perwakilan Balai 
Kemasan Produk Daerah 
Dinas Perindustrian NTB 
Ariyanti Dwiyani dan Digital 

Marketing Team Tokopedia. 
Para Mitra Binaan TASPEN di NTB 
mendapatkan pembelajaran 
dan pelatihan mengenai 
pentingnya menyusun strategi 
pengemasan (packaging) 
produk yang dijual. Mitra binaan 
diberikan pemahaman bahwa 
kemasan produk yang menarik 
merupakan bagian dari strategi 
pemasaran dan penjualan. 
Diketahui saat ini, pemanfaatan 
dan implementasi teknologi 
digital melalui e-commerce 
menjadi faktor pendukung 
sebuah UMKM meraih 
keberhasilan usaha. Kegiatan 
TASPENpreneur merupakan 
salah satu upaya TASPEN 
untuk mewujudkan layanan 
bisnis UMKM berbasis digital. 
Diharapkan dengan digitalisasi 
produk UMKM dalam negeri 
dapat bersaing dengan produk 
luar negeri. Ke depan, TASPEN 
akan senantiasa menghadirkan 
program TJSL yang inovatif dan 
sesuai dengan perkembangan 
teknologi terkini.

“Sebagai bagian dari 
Tanggung Jawab Sosial 
perusahaan, TASPEN juga 
menawarkan pendanaan 
pinjaman kemitraan yang 
bersumber dari penyisihan laba 
perusahaan. Selain itu, TASPEN 
melakukan pendampingan 
dalam implementasi Go 
Online Go Digital bagi UMKM, 
sehingga mitra binaan dapat 
meningkatkan kompetensi 
usaha mikro dan kecil, 
unggul, dan mandiri dalam 
menciptakan lapangan kerja,” 
Kata Agus. ANV

TASPEN Siap Tingkatkan Produktivitas 
UMKM Go Online Go Digital

FOTO: TASPEN menggelar kegiatan pembekalan mengenai tata cara digitalisasi 
penjualan produk UMKM melalui aplikasi e-commerce kepada 50 Mitra Binaan Go Online 
Go Digital di Denpasar, Bali (18/08) dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (23/08) secara 
daring dan luring. Turut hadir dalam kegiatan Social and Environment Responsibility Unit 
Head TASPEN Agus Muharam dan Digital Marketing Team Tokopedia Wilayah Denpasar.
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Jakarta, 28 September 
2022 – PT TASPEN (Persero) 
senantiasa berkomitmen untuk 
menghadirkan inovasi layanan 
dan meningkatkan kualitas 
layanan digital bagi peserta. 
Berkat beragam inovasi yang 
telah dilakukan, TASPEN berhasil 
meraih Penghargaan Tokoh 
Transformasi Layanan untuk 
Kesejahteraan Pensiunan pada 
kategori Korporasi Perbankan 
dan Lembaga Keuangan 
dalam ajang Rakyat Merdeka 
Award 2022. Penghargaan ini 
membuktikan bahwa TASPEN 
selalu berupaya memberikan 

kemudahan bagi peserta 
untuk mengakses layanan 
dan terus berinovasi di tengah 
perkembangan teknologi. 
Penghargaan diberikan 
langsung kepada Direktur 
Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih 
dan diserahkan oleh CEO RM 
Group, Kiki Iswara Darmayana 
di Bali Room, Kempinski 
Hotel, Jakarta (28/09) dalam 
rangkaian kegiatan hari 
jadi Rakyat Merdeka yang 
ke-23 dengan menerapkan 
protokol kesehatan. Direktur 
Utama TASPEN, A.N.S Kosasih 
mengatakan, “Apresiasi 

tertinggi kami berikan kepada 
seluruh Insan TASPEN atas 
dukungan dan kontribusinya 
selama ini dalam menciptakan 
beragam inovasi layanan 
digital. Kami percaya bahwa 
kualitas prima dan seluruh 
inovasi layanan TASPEN 
dibangun untuk memudahkan 
peserta mengakses layanan 
yang optimal sekaligus sebagai 
apresiasi kepada para ASN 
serta pensiunan yang telah 
mengabdi kepada negara. 
Keberhasilan ini tidak lepas 
dari dukungan penuh Menteri 
BUMN Bapak Erick Thohir 

Direktur Utama TASPEN Raih Penghargaan 
Tokoh Transformasi Layanan untuk 
Kesejahteraan Pensiunan 

FOTO: TASPEN berhasil meraih Penghargaan Tokoh Transformasi Layanan untuk Kesejahteraan Pensiunan pada kategori Korporasi 
Perbankan dan Lembaga Keuangan dalam ajang Rakyat Merdeka Award 2022. Penghargaan diberikan langsung kepada Direktur Utama 
TASPEN, A.N.S. Kosasih di Bali Room, Kempinski Hotel, Jakarta (28/09).
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yang selalu mendukung 
TASPEN untuk tetap berinovasi 
di tengah badai pandemi 
COVID-19 dan tuntutan 
digitalisasi yang semakin 
dibutuhkan masyarakat luas. 
Kami ucapkan terima kasih 
kepada Rakyat Merdeka 
atas penghargaan yang 
diberikan kepada TASPEN. Kami 
persembahkan penghargaan 
ini untuk seluruh Insan TASPEN 
yang senantiasa berkomitmen 
untuk memberikan layanan 
terbaik bagi seluruh Peserta 
kami dan bagi Pembangunan 
Perekonomian Indonesia.”

Penghargaan ini diraih TASPEN 
antara lain berkat Program 
TASPEN PESONA yang telah 
memberikan kemudahan akses 
layanan bagi ratusan ASN dan 
Program WIRAUSAHA PINTAR 
yang telah terbukti dapat 
mendongkrak kesejahteraan 
ASN dan Pensiunan ASN. Hingga 
September 2022, tercatat 
sebanyak 45.004 peserta 
TASPEN telah menggunakan 
layanan TASPEN Care untuk 
pengurusan seluruh layanan 
TASPEN. Sebanyak 257.118 
klaim peserta telah berhasil 
diselesaikan secara digital 
melalui layanan e-Klaim. 

TASPEN telah melakukan 
pelatihan dan pendampingan 
kepada 82.852 ASN yang 
sebagian cukup besar telah 
memulai bisnis UMKM di mana 
1.505 UMKM di antaranya 
telah mampu melaksanakan 
bisnis secara sustainable dan 
menghasilkan laba di tahun 
2022, jauh di atas target yang 
ditetapkan oleh stakeholders 
TASPEN.

“Melalui program WIRAUSAHA 
PINTAR, puluhan ribu dari 

pensiunan sudah dapat 
kami arahkan untuk menjadi 
wirausaha. Setelah ini, 
Insha Allah kita bisa segera 
meluncurkan program 
perumahan terjangkau untuk 
ASN dan juga Pensiunan. Ini 
merupakan komitmen TASPEN 
untuk terus konsisten, tanggap, 
dan pro-aktif dalam pelayanan, 
serta menjunjung keandalan 
layanan bagi seluruh peserta.” 
demikian tuntas Kosasih.

CEO RM Group, Kiki Iswara 
Darmayana mengatakan, 
“Kami ucapkan selamat 
kepada Bapak A.N.S Kosasih 
sebagai Tokoh Transformasi 
Layanan untuk Kesejahteraan 
Pensiunan. Seperti diketahui, 
di masa pandemi, sejumlah 
tokoh perbankan berupaya 
menciptakan program-
program terbaik untuk menjaga 
kondisi ekonomi. Sejumlah 
perusahaan perbankan dan 
teknologi turut menolong 
usaha rakyat melalui bantuan 
pendanaan, pelatihan 
digitalisasi, dan pemberian 
bimbingan sampai mandiri 
tidak hanya di perkotaan, tetapi 

hingga ke pelosok daerah. Itu 
semua telah dilakukan TASPEN, 
sehingga TASPEN layak meraih 
penghargaan ini.” 

Selama masa pandemi 
covid-19, TASPEN telah 
memberlakukan kebijakan 
agar peserta tidak perlu lagi 
datang ke kantor TASPEN untuk 
mengurus administrasi. Bekerja 
sama dengan Kementerian 
PANRB, TASPEN menerapkan 
layanan One Stop Services di 
Mall Pelayanan Publik (MPP) di 
39 lokasi di berbagai provinsi 
di Indonesia. TASPEN juga 
menerapkan digital otentikasi 
yang memungkinkan peserta 
melakukan otentikasi melalui 
smartphone dan mengambil 
hak pensiun langsung melalui 
berbagai service points dari 
berbagai institusi perbankan 
dan PT Pos Indonesia yang 
merupakan mitra TASPEN, 
untuk terus meningkatkan 
serta memudahkan dalam hal 
pembayaran pensiun bagi para 
peserta. PDP

FOTO: Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih di 
Bali Room, Kempinski Hotel, Jakarta (28/09) dalam rangkaian kegiatan hari jadi Rakyat 
Merdeka yang ke-23

Berita Utama    |     Edisi 129

2022  |   Media Informasi Layanan24



Bekasi, 12 September 2022 - Bertempat di Ruang Aula Lantai II PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang 
Bekasi Jl. Kemakmuran Raya No.39 Margajaya, Bekasi Selatan, TASPEN Kantor Cabang Bekasi 
mengundang perwakilan Mitra Bayar untuk mengikuti Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban 
Pembayaran Pensiun dan Pembinaan Terhadap Mitra Bayar Kancako se-wilayah Bekasi. Rapat ini 
dihadiri oleh 13 (tiga belas) Mitra Bayar yaitu Bank BRI, BNI, BTN, BTPN, Bumi Artha, Bukopin, Bank Mandiri 
Taspen, BWS, BSI, BJB, BPR DP TASPEN, Bank Banten dan Kantor Pos. Sebelum acara rapat dimulai 
peserta rapat melakukan sesi foto bersama dengan Branch Manager Taspen Bekasi yang didampingi 
oleh seluruh Pejabat serta Cash&Pension Report Verif. Staff Taspen Bekasi sebagai dokumentasi 
acara. GLS

Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban 
Pembayaran Pensiun Dan Pembinaan Terhadap 
Mitra Bayar Se - Wilayah Taspen Bekasi

2022  |   Media Informasi Layanan 25

Layanan    |     Edisi 129



Jakarta, 19 September 2022 
– Komitmen TASPEN proaktif 
serahkan manfaat program 
Pensiun dan Tabungan Hari 
Tua kepada mantan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang 
periode 2016 – 2022, Sofyan A. 
Djalil. PT TASPEN menyerahkan 
manfaat program bulan Juli 
2022 sampai September 2022 
secara rapel. Penyerahan 
manfaat program TASPEN 
dilakukan langsung oleh 
Direktur Utama TASPEN A.N.S. 
Kosasih, didampingi Direktur 
Operasional TASPEN Ariyandi di 
Gedung Sequis Tower, Jakarta 
(19/09), dengan menerapkan 
protokol kesehatan.

Direktur Utama TASPEN A.N.S. 
Kosasih mengatakan, “TASPEN 

sebagai pengelola jaminan 
sosial bagi ASN, senantiasa 
proaktif dalam memberikan 
seluruh hak dan manfaat para 
abdi negara. Kali ini, TASPEN 
mengapresiasi kinerja dan 
seluruh pengabdian serta 
dedikasi Bapak Sofyan A. 
Djalil kepada negara melalui 
penyerahan manfaat Program 
THT dan Pensiun. Ke depan, 
kami akan terus berkomitmen 
mengelola program jaminan 
sosial bagi ASN dan pejabat 
negara secara Amanah dan 
menghasilkan imbal manfaat 
yang sesuai dengan ketentuan 
dan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia 
serta terus berinovasi dalam 
menghadirkan program 
layanan yang memudahkan 

seluruh peserta Taspen.”

Mantan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang Sofyan A. Djalil 
mengatakan, “Saya sangat 
mengapresiasi kinerja TASPEN 
yang sudah memberikan 
layanan proaktifnya sehingga 
memudahkan saya sebagai 
peserta TASPEN dalam 
mendapatkan manfaat 
dari program-programnya. 
Semoga TASPEN dapat terus 
memberikan manfaat secara 
maksimal kepada seluruh 
pesertanya dan juga kepada 
masyarakat Indonesia.” KAN

TASPEN Serahkan Manfaat Program THT dan 
Pensiun Mantan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang RI

FOTO: Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih (kiri), didampingi Direktur Operasional TASPEN Ariyandi (kanan) menyerahkan manfaat THT 
dan Pensiun kepada mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2016 – 2022, Sofyan A. Djalil (tengah) di Gedung Sequis Tower, 
Jakarta (19/09).
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Jakarta, 9 September 
2022 – TASPEN melakukan 
penandatanganan kerjasama 
(PKS) dengan Bank Kalsel 
untuk menjadi mitra 
pembayaran manfaat resmi 
peserta TASPEN, khususnya 
untuk wilayah Kalimantan 
Selatan. Penandatanganan 
kerjasama dilakukan oleh 
Direktur Operasional TASPEN 
Ariyandi, Direktur Utama 
Bank Kalsel Hanawijaya dan 
Branch Manager TASPEN 
KC Banjarmasin Valentino 
Situmorang di Gedung PT 
TASPEN (Persero), Jakarta 
(09/09) dengan menerapkan 
protokol kesehatan. Turut hadir 
Kepala Koordinator Konsumer 
Bank Kalsel Cabang Jakarta 
Arya Windra Akbar dan Kepala 
Koordinator Dana Bank Kalsel 
Cabang Jakarta Muhammad 
Rachmani.

Direktur Operasional TASPEN 
Ariyandi mengatakan, “TASPEN 
berkomitmen untuk terus 

memudahkan para pesertanya 
dalam melakukan klaim 
manfaat pensiunannya. Kerja 
sama mitra bayar dengan Bank 
Kalsel ini merupakan inisiatif 
TASPEN dalam memberikan 
kemudahan dan meningkatkan 
kenyamanan melakukan 
klaim, khususnya di wilayah 
Kalimantan Selatan. Kami 
yakin bahwa Bank Kalsel dapat 
memberikan layanan yang 
setara dengan TASPEN dan 
memberikan perhitungan 
manfaat yang amanah karena 
seluruh data peserta pensiunan 
telah diintegrasikan dengan 
sistem TASPEN Online. Ke 
depan, kami berharap dapat 
terus meningkatkan kualitas 
pelayanan bagi para peserta 
melalui kerja sama dengan 
mitra bayar lain di seluruh 
Indonesia.” 

TASPEN menargetkan 
penyaluran pensiunan senilai 
Rp462 miliar untuk 167.748 
peserta pensiunan khusus di 

wilayah Kalimantan tahun ini. 
Dengan kerja sama ini, TASPEN 
kini telah memiliki 300 mitra 
bayar resmi. Seluruh mitra 
bayar resmi TASPEN dipastikan 
dapat mengakomodasi 
seluruh layanan pada Kantor 
Resmi TASPEN, antara lain 
untuk pembayaran program 
Tabungan Hari Tua (THT), 
Program Pensiun, Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) bagi 
ASN dan Pejabat Negara. 

Saat ini, data peserta yang 
digunakan mitra bayar resmi 
untuk keperluan validasi klaim 
data peserta telah terintegrasi 
dengan sistem TASPEN Online 
pusat. Hal ini guna mencegah 
kekeliruan dan potensi 
penyimpangan data peserta 
TASPEN, sehingga dapat 
memberikan manfaat dan hak 
sesuai dengan masa bakti para 
peserta pensiunan.

PT TASPEN berkomitmen 
untuk mendistribusikan 
seluruh hak dan manfaat 
Peserta Taspen melalui 
pelayanan yang andal dan 
optimal. Komitmen tersebut 
diwujudkan melalui beragam 
peluncuran program inovatif 
dan beragam kolaborasi 
bersama mitra bayar resmi 
di seluruh Indonesia yang 
memungkinkan para pensiunan 
untuk melakukan enrollment, 
otentikasi, pengembalian SPTB 
dan permintaan informasi 
lainnya dengan lebih mudah. 
DO

TASPEN dan Bank Kalsel Siap Salurkan Dana 
Pensiun ASN di Kalimantan Selatan

FOTO: Penandatanganan kerjasama TASPEN dan Bank Kalsel dilakukan oleh Direktur 
Operasional TASPEN Ariyandi (kanan), Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya (kedua 
dari kanan) dan Branch Manager TASPEN KC Banjarmasin Valentino Situmorang (kiri) di 
Gedung TASPEN (09/09).
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TASPEN Aktif Layani 6,81 Juta 
Peserta di Indonesia

Jakarta - PT TASPEN (Persero) 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kualitas 
pelayanan bagi para Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Aktif, ASN 
Pensiunan dan Pejabat Negara 
sesuai penugasan Pemerintah 
yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2017 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 
70 Tahun 2015. TASPEN melayani 
6,81 juta peserta yang terdiri 
atas 3,89 juta orang peserta 
aktif dan 2,92 juta orang 
pensiunan (data per tanggal 31 
Agustus 2022). 

Melalui 54 Kantor Cabang 
dan 19.943 titik layanan 
yang tersebar di seluruh 
Indonesia, TASPEN senantiasa 
menghadirkan beragam 
program manfaat, antara 
lain Program Pensiun, 
Tabungan Hari Tua (THT), 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) sebagai 
upaya perseroan dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
para peserta. Corporate 
Secretary TASPEN Mardiyani 
Pasaribu mengatakan, 
“PT TASPEN senantiasa 
berupaya meningkatkan 
kualitas pelayanan melalui 
beragam program inovatif 
untuk memberikan manfaat 
maksimal yang melebihi 

harapan para peserta. 
Pemberian manfaat maksimal 
ini berasal dari beragam 
investasi bisnis yang jelas dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

TASPEN senantiasa menjunjung 
prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) dalam 
setiap rencana investasi dan 
operasional bisnis. Selain itu, 
kami senantiasa kooperatif 
terhadap audit tahunan yang 
rutin dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dan tidak pernah ditemukan 
adanya penyelewengan 
maupun kerugian negara. 
Ke depan, kami akan terus 
berupaya menghadirkan 
beragam program inovatif 
guna meningkatkan 
kesejahteraan para peserta 
TASPEN.” 

Seluruh program dan rencana 
bisnis TASPEN dilakukan secara 
saksama dan dilaksanakan 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku. TASPEN mengelola 
program Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) yang merupakan 
perlindungan atas risiko 
kecelakaan kerja atau penyakit 
akibat kerja berupa perawatan, 
santunan, dan tunjangan cacat. 
Sedangkan Jaminan Kematian 
(JKM) merupakan perlindungan 
atas risiko kematian bukan 
akibat kecelakaan kerja 

berupa santunan kematian 
di mana pesertanya terdiri 
atas PNS, Pejabat Negara, 
PPPK dan bahkan CPNS. 
Pemberian manfaat terhadap 
CPNS ini diharapkan dapat 
meningkatkan kenyamanan 
bagi para CPNS, guna 
meningkatkan kontribusi dan 
pengabdiannya terhadap 
Indonesia.

Sebagai inovasi layanan pasca 
pandemi Covid-19, TASPEN 
menghadirkan inovasi layanan 
berbasis digital, yakni TASPEN 
PESONA (Tanggap Andal 
Selamatkan Pensiunan dengan 
Pelayanan Bebas Corona). 
Layanan ini terdiri dari TASPEN 
Otentikasi yang berguna untuk 
memastikan dana pensiun 
bulanan diterima oleh yang 
berhak tanpa perlu datang 
ke kantor TASPEN. Selanjutnya 
adalahTASPEN Care, yaitu 
sebuah platform media untuk 
penyampaian bermacam 
pertanyaan dan keluhan 
peserta, kanal mengunduh 
formulir pengajuan klaim, 
informasi jadwal mobil layanan 
TASPEN dan berisi kamus 
istilah keTASPENan. Kemudian, 
terdapat program TASPEN 
e-klaim, yakni layanan klaim 
peserta untuk mengajukan 
haknya secara daring. ANV
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TASPEN Kelola Jaminan Sosial ASN dengan
Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance
TASPEN selalu berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
dalam membangun iklim bisnis yang benar, adil, dan sehat. TASPEN 
berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sebagai 
bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder dan peserta. 

Penerapan Prinsip GCG yang diterapkan TASPEN berdasar atas prinsip :

a.
b.
c.
d.
e.

Transparansi (Transparency),
Akuntabilitas (Accountability)
Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kemandirian (Independency)
Kewajaran (Fairness)

2021

2020

2019

2018

2017

97.362

97.076

97.001

96.985

96.935

SKOR 
Good Coporate Governance TASPEN
KLASIFIKASI SANGAT BAIK
Penilaian GCG berdasarkan SK-16/S.MBU/2012

Andal Melayani



FOTO. Branch Office TASPEN Semarang menyelenggarakan workshop penggunaan aplikasi Taspen 
One Hour Online Service (TOOS) yang diikuti oleh  pegawai BKD se wilayah Kota Semarang. Kegiatan 
ini dilaksanakan secara tatap muka (offline) di Aula kantor Branch Office Semarang. Diharapkan 
dengan adanya pelatihan ini para peserta mendapatkan kemudahan dan percepatan dalam proses 
pengajuan klaim dimanapun berada melalui aplikasi TOOS (28/09). GNR

FOTO. TASPEN hadir dalam 
Mal Pelayanan Publik (MPP) 
Kabupaten Maros, MPP di 
Kabupaten Maros dan di 
daerah lain yang juga turut 
diresmikan (04/07) oleh 
Bupati Maros HAS Chaedir 
Syam. MPP ini diharapkan 
bisa memberikan pelayanan 
yang mudah dan terbaik bagi 
masyarakat. LYD
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FOTO. TASPEN Bandung 
Menyelenggarakan Kegiatan 
Sosialisasi KeTASPENan dan 
Program TASPEN Group Untuk 
PPPK di Lingkungan Kota 
Bandung (29/09). AR

FOTO. Branch Manager TASPEN 
Madiun Endang Lestariningsih 
menyerahkan manfaat THT, 
Asuransi Kematian, dan 
Jaminan Kematian kepada ahli 
waris didampingi langsung 
Kepala Badan Keuangan Ngawi 
Tri Pujo Handono di kediaman 
ahli waris, Gunung Bromo 
(10/09). CSK
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Jakarta - PT TASPEN (Persero) 
selalu menerapkan tata kelola 
perusahaan yang baik atau 
Good Corporate Governance 
(GCG) berdasarkan prinsip 
Transparansi (Transparency), 
Akuntabilitas (Accountability), 
Pertanggungjawaban 
(Responsibility), Kemandirian 
(Independency) dan 
Kewajaran (Fairness) sesuai 
arahan Menteri BUMN untuk 
pengelolaan BUMN yang 
bersih, seperti yang ditegaskan 
dalam Undang-Undang 
Nomor 19 tahun 2003 tentang 
BUMN. TASPEN berkomitmen 
untuk selalu amanah dalam 
mengelola dana peserta 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dan pensiunan ASN dengan 
meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi usaha sebagai 
bentuk pertanggungjawaban 
kepada peserta dan seluruh 
stakeholders.

Corporate Secretary 
TASPEN Mardiyani Pasaribu 
menegaskan, “Dalam 
pelaksanaan investasi dan 
pengelolaan seluruh program 
yang ada, TASPEN wajib 
mengikuti aturan yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian 
Keuangan dan OJK serta 
selalu memberikan laporan 
pengelolaan dana investasi 
kepada Kementerian BUMN, 
Kementerian Keuangan dan 
OJK secara periodik. Portofolio 
Investasi TASPEN sebagian 
besar terdiri dari Obligasi 

Negara, Obligasi Syariah 
Negara dan Deposito di Bank 
BUMN sebesar 72%. Sisanya 
pada anak-anak usaha, 
obligasi korporasi dan pada 
reksadana yang terdaftar di 
OJK sekitar 22% dan untuk 
saham tidak sampai 5% yang 
sebagian besar adalah saham 
BUMN.

Setiap tahun kinerja PT TASPEN 
(Persero) khususnya di bidang 
pengelolaan investasi dan 
operasional telah diaudit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI). 
Berdasarkan hasil audit BPK-RI 
dari tahun 2018 sampai dengan 
tahun 2021, tidak ada temuan 
material terkait pengelolaan 
investasi maupun operasional, 
serta tidak ada dana investasi 
yang dipergunakan untuk 
hal-hal yang tidak ada 
kaitannya dengan kegiatan 

usaha PT TASPEN (Persero) 
yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan 
yang mengatur pengelolaan 
program di TASPEN. “TASPEN 
selalu menjunjung tinggi prinsip 
Good Corporate Governance 
serta prinsip kepatuhan, kehati-
hatian dan transparansi dalam 
berinvestasi dan beroperasi. 
TASPEN selalu amanah dalam 
mengelola dana pensiun 
ASN yang telah dipercayakan 
kepada kami selama hampir 60 
tahun ini.”, jelas Mardiyani.

TASPEN juga berkomitmen 
untuk senantiasa fokus 
menghadirkan inovasi 
layanan yang memberikan 
kemudahan bagi peserta 
agar dapat memberikan 
manfaat maksimal demi 
menjamin kesejahteraan masa 
depan para peserta ASN dan 
pensiunan ASN. YKW

Komitmen TASPEN Terapkan Good 
Corporate Governance Dalam Pengelolaan 
Investasi dan Operasional Perusahaan
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Bandung, 23 Agustus 2022 - 
TASPEN berkomitmen untuk 
berkontribusi tidak hanya 
untuk peserta, tapi juga 
untuk masyarakat umum. 
Kali ini, memperingati Hari 
Kemerdekaan RI Ke-77 dan 
melanjutkan rangkaian 
kegiatan sosial HUT TASPEN 
ke-59, TASPEN melaksanakan 
kegiatan Srikandi Mengajar 
dengan tema “Sehari 
Menginspirasi, Selamanya 
Memberi Arti” dan Program TJSL 
TASPEN Pintar di 3 (tiga) SDN di 
Kabupaten Bandung (23/08), 
antara lain SDN Palintang 
Jaya, SDN Cikapundung, dan 
SDN Pasir Luhur. Berpusat di 
SDN Palintang Jaya, bantuan 
diserahkan langsung oleh Wakil 
Bupati Kabupaten Bandung 
Sahrul Gunawan didampingi 
Direktur Keuangan TASPEN Rena 
Latsmi Puri, Direktur SDM dan 
TI TASPEN Ovita Susiana Rosya 
dan tiga Kepala Sekolah Dasar 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan.

Direktur Keuangan TASPEN 
Rena Latsmi Puri mengatakan, 
“Program TJSL Srikandi 
Mengajar dan TASPEN Pintar 
merupakan salah satu 

implementasi dan bentuk 
nyata kepedulian TASPEN 
terhadap dunia pendidikan. 
Kami berharap kegiatan TASPEN 
ini dapat menjadi pemicu 
semangat para generasi 
muda untuk terus berprestasi 
dan berkarya bagi negeri. 
Sebagai perusahaan BUMN, 
TASPEN akan terus berkontribusi 
dan memberikan dukungan 
terhadap dunia pendidikan 
yang sejalan dengan core 
bisnis perusahaan, guna 
memberikan dampak positif 
bagi masyarakat di Indonesia.”

Pada kegiatan ini, TASPEN 
menyerahkan tiga buah 
laptop untuk tiga orang 
siswa berprestasi, 50 buah 
tas sekolah, celengan, dan 
bingkisan kepada kelas 
Srikandi Mengajar, serta 
500 buah seragam sekolah. 
Kegiatan penyerahan 
bantuan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan Srikandi Mengajar. 
Dalam kegiatan ini setiap anak 
diberikan motivasi untuk tidak 
takut bermimpi atau memiliki 
cita-cita tinggi dan diberikan 
pemahaman tentang cara 
meraih mimpi tersebut di era 
digitalisasi.

Wakil Bupati Kabupaten 
Bandung Sahrul Gunawan 
mengatakan, “Saya 
mengucapkan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada 
TASPEN yang telah berkontribusi 
bagi pendidikan di Kabupaten 
Bandung. Melalui kegiatan 
Srikandi Mengajar ini, peserta 
ajar tidak hanya diberikan ilmu 
pengetahuan, namun juga 
diberikan inspirasi agar memiliki 
karakter dan akhlak yang baik. 
Hal ini juga bermanfaat bagi 
para pengajar untuk mencetak 
generasi yang unggul dan 
mandiri. Tidak hanya itu, 
bantuan berupa kelengkapan 
dan perlatan sekolah juga akan 
memperlancar kegiatan belajar 
dan mengajar di tiga sekolah 
ini.”

Direktur SDM dan TI TASPEN 
Ovita Susiana Rosya 
mengatakan, “Melalui 
kegiatan Srikandi Mengajar 
ini, diharapkan siswa lebih 
semangat belajar untuk 
menggapai cita-cita. Kami juga 
berharap kehadiran TASPEN 
dalam kegiatan ini dapat 
memberi manfaat kepada para 
siswa sebagai penerus bangsa 
selanjutnya.” VAN

Program 
Srikandi 
Mengajar
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Denpasar, 17 Agustus 2022 – 
Memeriahkan Hari Ulang Tahun 
ke- 77 Republik Indonesia, PT 
TASPEN (Persero) turut hadir 
melalui Program Relawan Bakti 
BUMN. Diinisiasi Kementerian 
BUMN, Program Relawan Bakti 
memberi kesempatan bagi 
para pegawai BUMN dari 
seluruh Indonesia untuk terlibat 
secara langsung memberikan 
baktinya membangun 
Indonesia melalui Program 
Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL). TASPEN ikut 
serta dalam kegiatan Bakti 
BUMN untuk Karangasem, 
Bali mulai dari tanggal 14 – 17 
Agustus 2022 lalu dengan 
mengusung Tema “Pelestarian 
Budaya dan Ekonomi Kreatif”. 
Dalam kegiatan ini, turut hadir 
Deputi Bidang Sumber Daya 
Manusia BUMN, Teknologi dan 
Informasi Kementerian BUMN, 
Tedi Bharata; Plt. Asdep Bidang 
Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Kementerian BUMN, 
Edi Eko Cahyono; dan Social & 
Environmental Responsibility 
Unit Head TASPEN, Agus 
Muharam dengan menerapkan 
protokol kesehatan.

Social & Environmental 
Responsibility Unit Head TASPEN, 
Agus Muharam mengatakan, 
“TASPEN bersama Kementerian 
BUMN berkomitmen untuk 
selalu memberikan yang 
terbaik bagi peserta dan 
masyarakat. Partisipasi TASPEN 
dalam Program Relawan Bakti 
BUMN ini menjadi bukti bahwa 
TASPEN telah menjalankan 
arahan Kementerian BUMN dan 
selalu berupaya mendukung 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
melalui implementasi beragam 
program perusahaan. Kami 
berharap pelaksanaan 
Program Relawan Bakti BUMN 

TASPEN Persembahkan 
Kado HUT ke-77 RI ke 
Masyarakat Melalui 
Program Relawan Bakti 
BUMN

FOTO: misi sosial Bakti BUMN di 
Karangasem dengan menggelar Kelas 
Digital Marketing dan Penggunaan Media 
Sosial sebagai sarana promosi produk 
bagi para pelaku UMKM dengan konsep 
Ngayah sebagai tradisi gotong royong 
wilayah setempat dan juga kegiatan 
penanaman pohon di area Taman Ujung, 
Karangasem, Bali.
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Bersama TASPEN ini dapat  turut 
membangun Indonesia untuk 
Pulih Lebih Cepat dan Bangkit 
Lebih Kuat.”

Bersama sepuluh Relawan 
BUMN terpilih, TASPEN mulai 
menjalankan misi sosial Bakti 
BUMN di Karangasem dengan 
menggelar Kelas Digital 
Marketing dan Penggunaan 
Media Sosial sebagai sarana 
promosi produk bagi para 
pelaku UMKM dengan konsep 
Ngayah sebagai tradisi gotong 
royong wilayah setempat. 
Selain itu, ada juga kegiatan 
penanaman pohon di area 
Taman Ujung, Karangasem, Bali. 

Pada hari kedua, Program 
Relawan Bakti BUMN 
Karangasem, Bali dimulai 
dengan melakukan Ngayah di 
area Puri Agung Karangasem. 
Relawan Bakti juga mendapat 
informasi mengenai sejarah 

dan perkembangan Puri 
Agung Karangasen, melakukan 
edukasi dan pelatihan 
mengenai hidroponik kepada 
Kelompok Wanita Tani 
Nampo di Desa Tanah Ampo, 
dan menjalankan program 
“Temukan Mimpimu” untuk 
para anak-anak di Forum Anak 
Desa Ulakan.

Semarak Hari Kemerdekaan 
menjadi hari terakhir 
Program Relawan Bakti BUMN 
Karangasem. Dimulai dengan 
Upacara Hari Kemerdekaan ke 
77 Republik Indonesia oleh para 
Relawan Bakti BUMN di Taman 
Soekasada Ujung, Karangasem, 
Bali yang dilaksanakan dengan 
penuh khidmat dilanjutkan 
dengan mengkampanyekan 
#GreenLyfeCampaign demi 
Jaga Bumi, Selamatkan 
Generasi!. Pada Program 
Relawan Bakti BUMN 
Karangasem ini, TASPEN 

bersama dengan Pertamina, 
Hutama Karya dan Injourney 
juga bersinergi memberikan 
Donasi Pendidikan untuk 
Anak-Anak di Kabupaten 
Karangasem.

“Program Relawan Bakti 
BUMN diharapkan dapat 
meningkatkan keterlibatan 
pegawai BUMN ke tengah 
masyarakat. Kami menyadari 
bahwa untuk mencapai tujuan 
yang berkelanjutan, dibutuhkan 
partisipasi seluruh pegawai 
BUMN dari seluruh jenjang 
dan bidang untuk bersama-
sama mengambil peran demi 
mencapai pembangunan 
berkelanjutan dan membangun 
sosial kemasyarakatan di 
lingkungan perusahaan,” Kata 
Agus. ANV
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Banten, 20 Agustus 2022 
-  Program kolaborasi TJSL 
BUMN di Desa Pagedangan, 
Banten. Melalui program ini, 
Taspen bersama dengan ADHI, 
PP, Bank Mandiri, Pegadaian, 
BTN, BNI, Perhutani, Pupuk 
Indonesia, Hutama Karya, Wika, 
Angkasa Pura II, Perumnas, 
Waskita, Brantas Abipraya, 
Jasamarga, Airnav Indonesia, 
IFG, Jamkrindo, Askrindo, 
Nindya Karya dan Indra Karya 
bersinergi dalam mendirikan 
fasilitas umum yaitu jembatan 
Kimarpu, di Desa Pagedangan, 
Banten yang sangat membantu 
mobilitas masyarakat sekitar.

Kondisi jembatan Kimarpu 
yang sebelumnya terbuat dari 
bambu cukup membahayakan 
mobilitas warga yang ingin 
menyebrangi jembatan, 
sehingga Kementerian 

BUMN melalui Program 
Kolaborasi TJSL BUMN ini 
membangun ulang jembatan 
yang terbentang di atas 
Sungai Bentengan. Proses 
pembangunan jembatan 
Kimarpu telah dimulai sejak 
bulan Maret 2022 dan selesai 
dibangun pada Juli 2022 ini 
diresmikan secara langsung 
oleh Menteri BUMN, Erick 
Thohir pada Sabtu (20/08). 
Acara peresmian tersebut 
turut dihadiri oleh perwakilan 
perusahaan BUMN yang terlibat 
dalam kolaborasi bantuan 
jembatan. Salah satunya 
Taspen yang dalam proses 
pembangunan jembatan telah 
memberikan bantuan dana 
partisipasi pembangunan 
sebagai wujud bentuk 
Tanggung Jawab Sosial & 
Lingkungan (TJSL). Adanya 
jembatan Kimarpu yang 

menghubungkan dua desa 
yaitu Desa Pasilian dan Desa 
Pagedangan Udik ini sangat 
membantu mobilitas dan 
melancarkan perekonomian 
warga sekitar. “Kami sangat 
berterima kasih kepada BUMN 
yang telah membangun ulang 
jembatan Kimarpu ini. Dengan 
adanya fasilitas jembatan yang 
baru, kami bisa menjual hasil 
kerja nelayan ke desa sekitar,” 
ujar Junena, salah seorang 
warga.

Kegiatan TJSL Taspen di wilayah 
Banten ini sesuai dengan SDG 
No. 9 tentang Industri, Inovasi 
dan Infrastruktur, serta No. 11 
tentang Kota dan Pemukiman 
yang Berkelanjutan. HA

Bakti Bumn Banten - Jembatan Kimarpu
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FOTO. Sinergi PT TASPEN (Persero) Cabang Kupang Menyerahkan Bantuan Kesehatan Kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. DGM

FOTO. Social & Env.Reponsibility Unit PT TASPEN (Persero) melalui Kantor Cabang  Lhokseumawe 
memberikan 80 paket bantuan bahan makanan pokok berupa beras, minyak goreng, gula, susu dan 
teh kepada warga melalui BPBD Kabupaten Aceh Utara (07/09). RZN
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Kegiatan layanan, 
investasi, dan 
operasional PT TASPEN 
(Persero) terus 

mengalami peningkatan 
sejalan dengan perkembangan 
teknologi informasi dan 
globalisasi. Hal tersebut 
membuat kompleksitas 
kegiatannya semakin 
tinggi dan mengakibatkan 
tantangan dan eksposur 
akan risiko ketidakpatuhan 
semakin besar. Melihat 
perkembangan tantangan 
yang semakin besar, maka 
diperlukan berbagai macam 
upaya untuk memitigasi risiko 
tersebut. Oleh karena itu, 

Divisi Kepatuhan PT TASPEN 
(Persero) merencanakan 
dan mengimplementasi 
upaya dalam menerapkan 
Budaya Kepatuhan di dalam 
Perusahaan.

Pada dasarnya, kita harus 
terlebih dahulu mengerti 
apa itu Budaya Kepatuhan 
dan unsur yang terkait di 
dalamnya. Dalam hal ini, 
Divisi Kepatuhan dan Desk 
Corporate University PT TASPEN 
(Persero) telah melaksanakan 
program pembelajaran 
melalui E-Learning. Adapun 
materi program pembelajaran 
yang telah disampaikan 

adalah Sistem Manajemen 
Mutu dan Code of Conduct 
(Pedoman Perilaku Etika). 
Program pembelajaran 
yang akan disampaikan 
selanjutnya adalah terkait 
GRC (Governance, Risk, and 
Compiance), Whistleblowing 
System, dan Gratifikasi. Dengan 
adanya program pembelajaran 
tersebut, diharapkan Insan 
Taspen dapat memahami 
dasar dalam penerapan 
Budaya Kepatuhan.

Selain program pembelajaran, 
guna mewujudkan PT TASPEN 
(Persero) yang bersih dari 
korupsi, Divisi Kepatuhan 

Penerapan Budaya Kepatuhan di 
PT TASPEN (Persero)
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mengadakan kegiatan TASPEN 
Compliance Day pada hari 
Kamis tanggal 16 Juni 2022. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
menumbuhkan kedasaran akan 
Budaya Kepatuhan dan Budaya 
Sadar Risiko bagi Insan Taspen. 
Adapun kegiatan TASPEN 
Compliance Day berkolaborasi 
dengan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
Komisi Pemberantas Korupsi 
(KPK), Pusat Pelaporan dan 
Analisis Keuangan (PPATK), 
serta Kejaksaan Agung. 
Kegiatan ini dihadiri langsung 
oleh Komisaris Utama, Direksi PT 
TASPEN (Persero), Direksi Anak 
Perusahaan dan Perusahaan 
Afiliasi, seluruh Kepala Divisi 
PT TASPEN (Persero) dan 
Kepala Kantor Cabang PT 
TASPEN (Persero). Taspen 
Compliance Days merupakan 
bentuk perusahaan dalam 
mewujudkan komitmen 
peningkatan produktivitas 
dan efisiensi usaha yang 
berdasarkan pada prinsip Good 
Corporate Governance (GCG) 
yaitu TARIF yang terdiri dari 
Transparansi (transparency), 
Akuntabilitas (accountability), 
Pertanggungjawaban 
(responsibility), Kemandirian 
(independency), dan 
Kewajaran (fairness). 

Disamping itu, agar pesan 
terkait Budaya Kepatuhan 
dapat tersampaikan dengan 
baik kepada Insan Taspen, Divisi 
Kepatuhan PT TASPEN (Persero) 
senantiasa melakukan 
sosialisasi secara berkala baik 
melalui daring maupun luring. 
Sosialisasi secara daring yang 
telah dilakukan adalah dengan 
melakukan diseminasi internal 
pesan Budaya Kepatuhan 

menggunakan Whatsapp 
Blast kepada Insan Taspen. 
Sedangkan sosialisasi internal 
yang dilakukan secara luring 
adalah melakukan Sosialisasi 
Budaya Kepatuhan yang 
telah dilaksanakan di Kantor 
Cabang Kediri (23 September 
2022), Surabaya (24 September 
2022), Pematang Siantar 
dan Medan (7 Oktober 2022) 
serta Sosialisasi Budaya 
Kepatuhan kepada rekrutment 
baru (5 Agustus 2022) yang 
dilaksanakan di Kantor Pusat PT 
TASPEN (Persero). Sedangkan 
sosialisasi Budaya Kepatuhan 
untuk pihak eksternal telah 
dilaksanakan pada hari Jumat, 
tanggal 8 April 2022 kepada PT 
Purna Kreasi Sejahtera selaku 
penyedia tenaga alih daya.

Dengan adanya perkembangan 
teknologi informasi dan 
globalisasi, maka sudah 
seharusnya Divisi Kepatuhan 
PT TASPEN (Persero) juga turut 
mengikuti perkembangan 
tersebut. Oleh karena itu, Divisi 
Kepatuhan telah melaksanakan 
E-Learning Pengetahuan 
Antikorupsi Dasar dan Integritas 
(PADI) dan Peningkatan 
Pemahaman Gratifikasi oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Kedepannya, Divisi 
Kepatuhan akan mengikuti 
sertifikasi Penyuluh Anti-
Korupsi agar dapat menambah 
kredibilitas dalam memberikan 
materi terkait Anti-Korupsi. 
Selain mengikuti program 
pembelajaran dari KPK, pada 
tahun 2022 Divisi Kepatuhan 
melaksanakan implementasi 
Sistem Manajemen Kepatuhan 
sesuai dengan standar 
ISO 37301:2021. Dalam 
perencanannya, PT TASPEN 

(Persero) diharapkan dapat 
melaksanakan Sertifikasi Sistem 
Manajemen Kepatuhan ISO 
37301:2021 pada tahun 2023.

Budaya Kepatuhan akan 
dapat terlaksanakan dengan 
baik apabila Insan Taspen 
memahami dan mendukung 
penuh dalam penerapannya. 
Dengan penerapan Budaya 
Kepatuhan yang baik, maka 
kita telah mendukung untuk 
mewujudkan PT TASPEN 
(Persero) untuk menjadi 
perusahaan yang jujur, bersih, 
dan bermartabat.
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TASPEN Corporate 
University baru-baru 
ini melaksanakan 
bootcamp khusus 

terkait dengan data science. 
Data science adalah salah 
satu bidang keilmuan 
yang mengkombinasikan 
beberapa keahlian antara lain 
kemampuan pemrograman 
komputer; pengetahuan 
matematika dan statistika 
serta pemahaman bisnis 
untuk menggali wawasan 
yang bernilai dari sekumpulan 
data yang besar (big 
data) dan bertujuan untuk 
menyelesaikan suatu masalah. 
Selain data yang sekarang 
sudah bertambah banyak, 
daya komputasi sekarang 
juga semakin kuat, di mana 
ini membuat kita dapat 
melakukan analisa yang lebih 
bermanfaat dari data yang 
ada, dan juga mengungkapkan 
berbagai pengetahuan yang 
baru. Inilah kenapa data 
science menjadi ilmu yang 
penting sekarang ini baik di 

global maupun di TASPEN.

TASPEN berharap dengan 
memberikan pembelajaran 
terkait dengan data science, 
kedepannya perusahaan dapat 
mampu mengambil keputusan 
atau kebijakan perusahaan 
dengan menerapkan 
prinsip “More Objective, Less 
Subjective”. Harapan ini sesuai 
dengan prinsip  data science 
dimana data science mampu 
menyelesaikan suatu masalah 
dan mengambil keputusan 
dengan menggunakan data, 
bukan hanya sekadar asumsi 
saja. 

Kesempatan pembelajaran 
Data Science di TASPEN dibuka 
lebar, tidak dibatasi pada 
karyawan yang memiliki 
keahlian tertentu. Saat awal 
pelaksanaan data science 
bootcamp, TASPEN Corporate 
University mengajak seluruh 
karyawan untuk berpartisipasi 
dan mendaftar program ini. 
Karyawan TASPEN pun memiliki 

“Beruntung sekali 
bisa berpartisipasi 
dalam Bootcamp 
Big Data Taspen 
x Purwadhika. 
Pembelajarannya 
menggabungkan 
business 
process Taspen, 
programming 
language, dan 
statistika. Semoga 
pembelajaran 
seperti ini dapat 
berkelanjutan 
dan memberi 
peningkatan nilai 
dari big data yang 
dimiliki Taspen” 
– M. Iqbal dari Kantor Cabang 

Banda Aceh

DATA SCIENCE 
BOOTCAMP
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semangat dan antusias tinggi 
terkait Data Science Bootcamp, 
hal ini terbukti total karyawan 
yang ingin mengikuti Data 
Science Bootcamp sebanyak 
103 karyawan. Atas antusiasme 
karyawan ini, sehingga peserta 
diikutkan dalam tahap seleksi. 

Peserta yang lolos seleksi, 
melalui berbagai tahapan 
pembelajaran dimulai dari 
pengetahuan umum terkait 
data science dan peran data 
science. Peserta dibekali 
pengentahuan bagaimana 
melakukan pemrograman 
dengan menggunakan 
Bahasa Python. Peserta juga 
diajarkan berbagai jenis 
library yang telah tersedia 
dalam Python seperti numpy, 
pandas, matplotlib, seaborn, 
plotly, dll. Library ini digunakan 
untuk memanipulasi data 
dan menganalisa data sesuai 
yang kita perlukan. Selain itu, 
library ini juga berfungsi dalam 
memvisualisasikan data kita 
ke dalam bentuk yang lebih 

mudah untuk dimengerti 
(graph dan charts). Bahasa 
phyton juga dapat melakukan 
eksplorasi terkait data melalui  
Exploratory Data Analysis dan 
juga statistil . 

Tidak hanya mempelajari 
Bahasa Python, peserta 
diperdalam ilmu melalui 
pembelajaran terkait dengan 
database  melalui SQL. Peserta 
yang telah mengikuti program 
ini dapat memahami dasar-
dasar terkait database, 
membuat database, membuat 
tables, dan melakukan CRUD 
dengan MySQL Database, dan 
juga menghubungkan MySQL 
Database dengan Program 
Python. 

Setelah memiliki kemampuan 
dasar terkait bahasa 
pemrograman, peserta 
ditantang untuk memahami 
lebih dalam terkait pembuatan 
machine learning. Machine 
learning merupakan gabungan 
dari beberapa disiplin ilmu 

yaitu, Artificial Intelligence, 
Statistika dan Ilmu Komputer. 
Machine learning berpotensi 
untuk diaplikasikan di berbagai 
industri, tidak terkecuali pada 
PT TASPEN (Persero).  

Hal ini terbukti dari penerapan 
machine learning di TASPEN 
pada saat final project, yaitu 
penerapan machine learning 
pada profiling Peserta TASPEN 
yang turut serta mengikuti 
program TASPEN Life. Pada 
kasus ini peserta membuat 
suatu algoritma yang dapat 
memperkirakan profile peserta 
TASPEN yang mengikuti 
program TASPEN Life. Algoritma 
tersebut memberikan skor 
karakteristik profile peserta 
seperti Take Home Pay, 
Jenis Kelamin, Jumlah Anak 
dan Jumlah Istri. Sehingga 
nantinya skor tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan 
untuk mengambil keputusan 
penawaran produk TASPEN Life 
yang tepat sasaran. RAS
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Culture Rubric Corner, 
PT TASPEN (Persero) 
turut berkontribusi 
aktif pada kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Kementerian BUMN dalam 
rangka peringatan 2 (dua) 
tahun penetapan AKHLAK 
#2TahunAKHLAK sebagai Core 
Values pada seluruh BUMN, 
di antaranya adalah sebagai 
berikut:

Survei Awareness & 
Understanding AKHLAK
PT TASPEN (Persero) mengikuti 
rangkaian survei awareness & 
understanding AKHLAK yang 

dilaksanakan tanggal 1 Juli 2022 
dengan diikuti seluruh Insan 
Taspen. Setiap Insan Taspen 
mengisi kuesioner sesuai 
dengan ketentuan dalam 
AKHLAK Culture Journey (SK-115/
MBU/5/2022) yang diterbitkan 
oleh Kementerian BUMN 
sebagai pedoman bagi setiap 
BUMN.  

Pembuatan Twibbon AKHLAK 
Selain itu, pada kegiatan 
#2TahunAKHLAK setiap Insan 
Taspen dan BoD menggunakan 
TWIBBON AKHLAK sebagai 
Profil Picture Whatsapp, dan 
Media Sosial. Kegiatan ini Pe
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dilaksanakan pada 1 – 17 Juli 
2022. 

Totem AKHLAK 
Pemasangan TOTEM AKHLAK 
pada unit kerja kantor pusat 
serta kantor cabang TASPEN 
sebagai salah satu bentuk 
komunikasi digital AKHLAK 
momentum #2TahunAKHLAK. 
Adapun pemasangan 
Totem AKHLAK dilakukan 
dari tanggal 1 Juli 2022. Tidak 
hanya itu, pengaturan laman 
dekstop karyawan pun juga 
menampilkan totem AKHLAK 
untuk memperingati 2 tahun 
AKHLAK BUMN.

Remix Lagu Bumn Untuk 
Indonesia
#2TahunAKHLAK diramaikan 
juga dengan Remix Lagu BUMN, 
yaitu pemanfaatan platform 
media sosial instagram dengan 
menyanyikan sebagian chorus 
theme song “BUMN untuk 
Indonesia” bersama Menteri 
BUMN dan 2 Insan BUMN secara 
bergantian serta melakukan 
unggahan pada masing-
masing akun insan BUMN 
melalui akun kementerian 
BUMN yang di amplifikasi oleh 
akun Menteri BUMN Bapak Erick 
Tohir. Kegiatan ini di laksanakan 
pada 1 – 28 Juli 2022.

AKHLAK Running Challenge
Kegiatan ini merupakan 
tantangan lari berkelompok 
dengan rute yang harus 
ditempuh yaitu dengan 
membentuk huruf AKHLAK. 
Kegiatan AKHLAK running 
challenge #2TahunAKHLAK 
yang dilaksanakan dari 
tanggal 11-17 Juli 2022 berhasil 
diselesaikan oleh insan Taspen 
dari perwakilan unit kerja kantor 
pusat dan kantor cabang PT 
TASPEN (Persero). AJA
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Pulau Bawean
SURGA TERSEMBUNYI DI JAWA TIMUR

Bawean adalah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 
120 kilometer sebelah utara Gresik. Secara administratif, 
pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik 
Jawa Timur. Pulau ini terdiri atas dua kecamatan, yaitu 

Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Penduduknya 
berjumlah sekitar 107.000 jiwa dengan mayoritas suku Bawean 
serta perpaduan beberapa suku dari Jawa, Madura, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Sumatra yang turut mempengaruhi budaya dan 
bahasanya.
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Pulau Bawean
SURGA TERSEMBUNYI DI JAWA TIMUR
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Mata pencaharian utama 
penduduknya adalah nelayan 
dan petani serta pekerja 
rantauan di luar Pulau bahkan 
di luar Negeri. Kata Bawean 
berasal dari bahasa Sanskerta, 
yang berarti ada sinar 
matahari. Menurut legenda, 
sekitar tahun 1350, sekelompok 
pelaut dari Kerajaan Majapahit 
terjebak badai di Laut Jawa 
dan akhirnya terdampar di 
Pulau Bawean pada saat 
matahari terbit. Saat ini masih 
banyak wisatawan yang belum 
mengerti keindahan Pulau 
Bawean, jarak yang harus 
ditempuh dari Pulau Jawa 
menggunakan kapal yang 
cukup memakan waktu adalah 
salah satu dari beberapa 
penyebab, selain itu, masih 
minimnya akomodasi yang 
mumpuni yang ada disekitar 
Pulau Bawean menyebabkan 

turis sedikit enggan untuk 
berkunjung. Padahal apabila 
kita mengesampingkan jarak 
serta akomodasi, Pulau Bawean 
menyuguhkan keindahan 
yang tak kalah indahnya dari 
tempat wisata terkenal lain 
seperti Pulau Bali atau Lombok 
misalnya. Garis pantai yang 
Panjang serta cakupan flora 
dan fauna yang masih alami, 
jarang tersentuh oleh tangan 
manusia membuat Pulau 
Bawean dapat dianggap 
sebagai Pulau yang masih 
alami. Dengan menggunakan 
sepeda motor, kita dapat 
mengelilingi Pulau Bawean 
hanya dalam waktu dua 
hingga tiga jam saja. Walaupun 
minimnya sarana akomodasi 
disana, tetapi homestay serta 
hotel-hotel kecil tetap tersedia 
bagi para pelancong yang 
hendak berkunjung ke Pulau 

tersebut. Untuk para pecinta 
kuliner laut, Pulau Bawean 
bisa menjadi surga kuliner laut 
kalian. Harga makanan hasil 
laut dapat dibilang murah 
apabila dibandingkan dengan 
yang ada di Pulau Jawa. 
Karena mayoritas penduduk 
yang bekerja sebagai Nelayan 
sehingga hasil laut melimpah. 
Untuk keramahan warga tidak 
perlu dipertanyakan lagi, 
warga lokal akan meyambut 
wisatawan yang datang 
dengan ramah. Bahkan mereka 
tak segan untuk membantu 
memberi petunjuk dimana 
lokasi-lokasi tersembunyi 
yang indah yang dapat 
dinikmati oleh para wisatawan. 
Penulis sudah merasakan 
secara langsung bagaimana 
para penduduk dengan 
tangan terbuka menyambut 
wisatawan, bahkan apabila 
terasa cocok dalam beberapa 
hari kita sudah dianggap 
seperti keluarga oleh 
penduduk. Apabila sudah sekali 
berkunjung ke Pulau Bawean, 
besar kemungkinan kita ingin 
kembali lagi untuk menikmati 
keindahan alam yang 
disuguhkan Surga Tersembunyi 
di Jawa Timur itu. Semakin 
lama kita berlibur disana, 
semakin terpesona pula kita 
dibuat oleh Pulau Bawean. ADM
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Motor Listrik telah 
menjadi populer 
belakangan ini. 
Euforianya makin 

tak terbendung. Biaya 
operasional 
yang lebih 
‘murah’ 
menjadi 
daya tawar 
yang kuat 
untuk 

menggaet beragam pelanggan 
baru. Jumlah parts yang jauh 
lebih sedikit membuatnya lebih 
minim perawatan. Karena hal 
ini, para pemain besar dalam 

sektor transportasi menaikkan 
penggunaan motor 
listrik untuk menekan 
biaya operasional. 

Pemerintah juga 
telah memberikan 

keringanan pajak 
dan bea balik 
nama bagi pemilik 

kendaraan 
listrik. 
Akibatnya, 
populasi 
motor listrik 
di jalanan 
semakin 
meningkat.

Motor Listrik 
atau biasa 

disingkat Molis 
ini merupakan 

kendaraan 
ramah 
lingkungan 

karena tidak mengeluarkan gas 
emisi hasil pembakaran seperti 
motor konvensional atau zero 
emission. Tentu saja hal ini 
bisa sangat membantu dalam 
mengurangi pemanasan global 
yang terjadi di seluruh dunia, 
terutama Indonesia.

Perlu diketahui, Indonesia 
sendiri memiliki komitmen 
untuk mengurangi gas rumah 
kaca sebesar 29% pada tahun 
2030 mendatang dan telah 
ditetapkan menjadi kebijakan 
nasional, bahkan disampaikan 
di website resmi Kementerian 
Perhubungan Republik 
Indonesia.

Molis ini sesuai namanya 
menggunakan energi listrik 
untuk dapat beroperasi. Listrik 
tersebut disimpan dalam 
sebuah baterai yang selalu 
ikut kemanapun motor itu 
dibawa. Jika dibandingkan 
dengan motor konvensional, 
listrik yang digunakan molis ini 
lebih murah. Untuk satu buah 
baterai terisi penuh molis Gesits 
ITS dapat mencapai 50 km dan 
membutuhkan biaya Rp2.500 
sedangkan bensin pertalite 
membutuhkan Rp7.650 per 
liter. Kebayangkan gimana 
murahnya?? Keren pokoknya!!

Dari segi peforma, molis 
pada umumnya berfungsi 
selayaknya mesin di sebuah 
motor. Molis umumnya memiliki 
Top Speed yang lebih pelan 
namun memiliki Torsi yang 

Hemat dan Efisien! Siapkah Motor 
Listrik Mengaspal di Tanah Air? 
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lebih besar jika dibandingkan 
dengan motor konvensional. 
Dari segi jarak tempuh, molis 
umumnya sama dengan motor 
konvesional yang membedakan 
adalah bagaimana motor bisa 
melanjutkan perjalanan ketika 
bahan bakar sudah habis. 
Molis harus mengisi ulang 
baterainya yang notabene 
cukup memakan waktu banyak, 
sedangkan motor konvesional 
cukup hanya mengisi ulang 
bensin di SPBU.

Setiap brand molis memiliki 
sistem baterai yang berbeda. 
Tiap brand pasti membuat 
baterai yang dibuat 
sedimikian rupa sehingga 
dapat digunakan molis dari 
mereka. Perlu diketahui bahwa 
Indonesia belum memiliki 
standar dalam hal teknologi 
baterai untuk kendaraan listrik. 
Oleh karena itu, bukan tidak 
mungkin tiap brand akan 
memiliki sistem pengisian ulang 

baterainya sendiri. Hal diatas 
bisa menjadi masalah, jika 
tidak ada solusi maka di tiap 
stasiun pengisian kendaraan 
listrik umum (SPKLU) harus 
mencakup banyak jenis 
charger untuk memenuhi 
kebutuhan pengendara molis. 
Ini artinya akan membutuhkan 
waktu yang lebih lama untuk 
SPKLU tersebut tersebar di 
seluruh pelosok di Indonesia. 

Selain itu, untuk saat ini SPKLU 
masih terbatas. Pengendara 
Molis harus memperhatikan 
tempat singgah untuk mengisi 
ulang baterai. Ini akibat jika 
persebaran SPKLU belum 
merata. Pengendara mesti 
lebih sadar dan peka dalam 
memilih jalur yang digunakan. 
Bayangkan saja ketika baterai 
molis habis dan SPKLU terdekat 
masih berjarak cukup jauh, 
malah bikin repot! Suka 
tidak suka, fakta dilapangan 
menunjukkan untuk saat 

ini masyarakat masih lebih 
memilih menggunakan motor 
konvensional sebagai daily 
driver. Disamping kurang 
siapnya infrastruktur untuk 
Molis, sudah cukup menjadi 
alasan jika belum saatnya 
menggunakan Molis sebagai 
basis kendaraan utama. 
Selain itu, harga Molis sendiri 
masih cenderung tergolong 
‘mahal’ bagi masyarakat 
kalangan menengah kebawah. 
Sehingga, secara hitung-
hitungan matematis, pilihan 
utama memang membuat 
banyak masyarakat lebih 
memilih motor konvensional 
yang notabene sudah teruji 
kehandalannya, walaupun 
second hand. Semoga 
kedepannya, adaptasi 
teknologi listrik ini dapat segera 
dilakukan, demi Indonesia yang 
Lebih Maju!! PDP
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Penurunan Produktivitas 
Akibat Insomnia

Manusia 
membutuhkan tidur 
untuk mengatasi 
rasa kelelahan, 

menjaga kondisi tubuh dengan 
regenerasi sel-sel tubuh, dan 
memberikan energi ketika 
terbangun esok hari. Meski 
kerap kali, beberapa orang 
menganggap tidur merupakan 
aktivitas yang tidak produktif, 
membuang-buang waktu, 
bahkan kesempatan bila 
tertidur. Tidur akan menjadi 
prioritas ketika sudah waktunya, 
karena dengan hal itu, manusia 
dapat menjaga kualitas 
kesehatan tubuhnya. Setiap 
manusia dengan rentang umur 

yang berbeda, membutuhkan 
durasi waktu tidur yang 
berbeda-beda. Namun, tak 
jarang manusia mendapatkan 
gangguan tidur. seperti merasa 
susah tidur saat menghadapi 
hal yang membuat kita takut, 
atau perasaan tidak nyaman 
yang muncul biasanya dapat 
membuat kita sulit untuk 
tertidur. Hal ini kerap disebut 
sebagai gejala insomnia. Tapi, 
apa sih insomnia itu?

Insomnia adalah gangguan 
tidur yang pada umumnya 
menyebabkan kesulitan untuk 
tidur atau mempertahankan 
tidur walaupun memiliki 

kesempatan untuk tidur. 
Gangguan ini dapat berupa 
gangguan dalam jumlah, 
kualitas, atau waktu tidur pada 
seseorang. Gejala tersebut 
umumnya juga akan diikuti 
gangguan fungsional saat 
dan beraktivitas pada siang 
hari. Sepertiga orang dewasa 
mengalami kesulitan memulai 
tidur dan mempertahankan 
tidur dalam setahun, dengan 
17% diantaranya mengganggu 
kualitas hidup. Sementara 
itu, pada tahun 2010, 11,7% 
penduduk Indonesia menderita 
insomnia. Menurut International 
Classification of Sleep 
Disorders, terdapat beberapa 
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klasifikasi gangguan tidur, 
yaitu: dissomnia, parasomnia, 
gangguan tidur berhubungan 
dengan gangguan kesehatan 
atau psikiatri, gangguan tidur 
yang tidak terklasifikasi. Selain 
itu, insomnia juga terdapat 
beberapa jenis insomnia, 
yaitu Insomnia transien 
(insomnia jangka pendek 
dan bersifat sementara yang 
dapat berlangsung selama 
berminggu-minggu) dan 
insomnia kronis yang dapat 
berlangsung lebih dari empat 
minggu.

Banyak alasan yang menjadi 
faktor orang-orang mengalami 
insomnia, salah satunya 
kepercayaan bahwa ketika 
ingin mengerjakan sesuatu 
secara lebih banyak, harus ada 
waktu tidur yang dikorbankan, 
misal keinginan seseorang 
untuk menyelesaikan tugas 
sebelum deadline dan 
mengerjakannya secara 
bertumpuk hingga larut malam. 
Sekilas mungkin terlihat baik-
baik saja dengan mengurangi 
waktu tidur, namun kekurangan 
tidur bisa mengakibatkan hal 
yang sebaliknya. Menurut NSF 
(National Sleep Foundation), 
gangguan tidur dapat memiliki 
beberapa efek pada manusia. 
Kurang tidur membuat orang 
berpikir dan bekerja lebih 
lambat, membuat lebih 
banyak kesalahan, dan lebih 
sulit mengingat sesuatu. 
Hal ini dapat menyebabkan 
produktivitas tenaga 
kerja menjadi rendah dan 
menyebabkan kecelakaan. 
Efek lain bagi pekerja adalah 
pekerja menjadi lebih mudah 
marah, tidak sabar, gelisah 
dan depresi. Masalah ini dapat 

mempengaruhi hubungan 
pekerjaan dan keluarga serta 
membatasi aktivitas sosial. 
Kurang tidur di kalangan 
pekerja juga menjadi penyebab 
utama hilangnya produktivitas, 
ketidakhadiran dan cedera 
kerja. 

Selain itu, dalam sebuah 
studi yang diterbitkan dalam 
Journal of American Academy 
of Sleep Medicine menemukan 
fakta mengenai insomnia 
dan produktivitas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
insomnia memiliki dampak 
yang signifikan terhadap 
produktivitas pekerja. Para 
peneliti, mengutip Medical 
Express, menemukan bahwa 
orang dengan insomnia 107% 
kurang produktif. Mereka 
dengan insomnia ringan, di 
sisi lain, 58% kurang produktif. 
Selain itu, orang-orang dengan 
waktu tidur 7-8 jam secara 
teratur akan membantunya 
untuk mempertahankan kinerja. 
Orang yang tidur hanya 5-6 
jam bahkan mengalami kurang 
produktif hingga 19%.

Sehingga, dapat dikatakan 
insomnia juga menjadi 
salah satu faktor yang 
mempengaruhi kualitas 
hidup seseorang. Penilaian 
kualitas hidup untuk penderita 
insomnia dapat dilihat dari 
segi kesehatan fisik, kesehatan 
mental, fungsi sosial, fungsi 
peran, dan kesejahteraan. 
Dalam penelitian Nurdin, 
Muhammad Akbar dkk  
dalam publikasi ilmiahnya 
dengan judul Kualitas Hidup 
Penderita Insomnia pada 
Mahasiswa, dengan tujuan 
untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup 
penderita insomnia pada 
Mahasiswa Pascasarjana 
Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini menunjukkan 
bahwa perilaku merokok, 
konsumsi kafein, dan aktivitas 
fisik mempengaruhi tingkat 
insomnia dan kualitas hidup. 

Untuk kamu yang mengalami 
gangguan tidur, apabila kamu 
melakukan beberapa hal 
seperti merokok, konsumsi 
kafein. Mengambil tindakan 
untuk mengurangi atau 
bahkan berhenti berperilaku 
merokok, mengontrol konsumsi 
kafein untuk mengonsumsi 
secukupnya adalah langkah 
yang bijak. Selain itu, olahraga 
juga meningkatkan kualitas 
tidur bagi banyak orang. 
Secara khusus, olahraga 
sedang hingga berat dapat 
meningkatkan kualitas tidur 
pada orang dewasa dengan 
mengurangi proses awal tidur, 
atau dengan mengurangi 
waktu yang dibutuhkan untuk 
tertidur dan menghabiskan 
lebih sedikit waktu di tempat 
tidur di malam hari.apabila 
seseorang mengalami aktivitas 
fisik kurang dan buruk agar 
dapat mengubah aktivitas 
fisiknya menjadi aktivitas 
fisik yang baik sehingga 
dapat membantunya untuk 
meningkatkan kualitas tidur 
yang ia miliki. TYO
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Pertimbangkan Ini Sebelum Memilih 
Daycare Untuk Buah Hati

Badan Pusat Statistik 
mengeluarkan data 
tentang persentase 
tenaga kerja formal 

perempuan tahun 2021 yaitu 
sebesar 36,20%, dimana angka 
tersebut mengalami kenaikan 
sebesar 1,55% dibandingkan 
tahun sebelumnya. Hal 
ini menunjukkan adanya 
peningkatan keterlibatan 
perempuan dalam dunia 
kerja sekaligus menunjukkan 
keberhasilan positif Indonesia 
dalam memberi ruang bagi 
perempuan untuk bekerja.

Disamping peningkatan 
keterlibatan perempuan 
dalam dunia pekerjaan, peran 
perempuan atau ibu dalam 
ranah domestik pun tidak 
dapat dihindari, apalagi Ibu 
yang ingin membesarkan buah 
hati tercinta namun tetap ingin 
tetap berkarir bagi kemajuan 
perusahaan dan negara. Salah 
satu alternatif yang dapat 
dilakukan adalah menitipkan 
anak pada daycare. Tentu saja 
butuh banyak pertimbangan 
untuk dapat menitipkan anak 
pada daycare yang terbaik 

dan cocok untuk buah hati. 
Berikut ini lima hal yang perlu 
dipertimbangkan para ibu 
sebelum memilih daycare:

1. Perhatikan Jarak & Waktu 
Operasional Daycare

 Pilih lokasi yang dekat 
dengan jarak rumah 
ataupun kantor untuk 
memudahkan mobilitas. 
Anda juga bisa menengok 
buah hati sesekali pada 
jam istirahat, mengirim ASI 
dan memudahkan anda 
untuk menjemput buah 
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hati jika tiba-tiba terdapat 
emergency situation. 
Selain itu, mengetahui 
waktu operasional daycare 
sangat penting untuk 
menyesuaikan jadwal 
antar-jemput anak.

2.	 Kenali	Kualifikasi	
Pengasuh

 Penting untuk mengenal 
kualifikasi pengasuh, 
seperti pendidikan terakhir, 
pelatihan apa saja yang 
pernah dilaksanakan, 
sertifikasi yang menunjang 
untuk merawat anak-anak, 
dan keterampilannya 
dalam berkomunikasi. Hal 
tersebut perlu diperhatikan 
mengingat menjadi 
pengasuh merupakan 
tanggung jawab yang 
besar dan akan memberi 
dampak pada tumbuh 
kembang anak.

3. Biaya dan Fasilitas Yang 
Diterima

 Orangtua pasti akan 
memilih tempat terbaik 
untuk menitipkan anak 
mereka. Banyak daycare 
menawarkan harga 
variatif, namun ada 
beberapa hal yang perlu 
dijadikan pertimbangan, 
seperti.. apakah ruangan 
daycare bersih? Apa 
makanan disediakan 
atau tidak? Apakah ada 
fasilitas kunjungan dokter? 
Apakah ada program 
pendidikan anak? Apakah 
ada fieldtrip? Apakah 
daycare memiliki izin resmi 
operasional? Bagaimana 
kebijakan atau do and 
don’t yang diberlakukan 
pada daycare? Berapa 
rasio jumlah pengasuh 
dan anak yang dirawat? 
Dan lain-lainnya. 

Semakin banyak fasilitas 
yang diberikan, maka 
memungkin semakin besar 
juga biaya jasa daycare.

4. Mudah Dihubungi
 Orangtua pasti rindu 

bertemu dengan anaknya 
dan mendapat informasi 
terkini tentang apa yang 
dilakukan anaknya saat 
di daycare. Pastikan 
daycare memiliki kontak 
yang dapat dihubungi 
dan komitmen untuk aktif 
memberikan berita terkini 
tentang kegiatan yang 
dilakukan buah hatinya.

Semoga hal-hal di atas dapat 
membantu para ibu untuk 
mendapatkan daycare terbaik 
bagi si buah hati, ya! DO
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Derrick Michael Xzavierro - Asset Bola 
Basket Indonesia Yang Bersiap Menatap 
NBA

Derrick Michael 
Xzavierro atau biasa 
disapa Derrick, 
adalah seorang 

pemain basket muda dari 
Indonesia yang namanya 
sedang naik daun di kancah 
perbasketan tanah air 

setelah mampu membawa 
Timnas Basket Putra 

Indonesia mencatatkan 
sejarah dengan 

meraih medali emas 
pada perhelatan 31st 
SEA Games di Hanoi, 
Vietnam, beberapa 
waktu lalu. Derrick 
dengan segala 
kerja kerasnya 
saat ini menatap 

kesempatan untuk 
menjadi pemain 

pertama dari Indonesia 
yang bermain di National 
Basketball Association 
(NBA), liga basket paling 
bergengsi di Amerika 
Serikat, bahkan diakui di 
seluruh dunia!

Profil,	Kerja	Keras,	&	
Kesempatan Emas!

Derrick merupakan 
keturunan Kamerun-

Indonesia, sang Ayah, Lazare, 

adalah warga kebangsaan 
Kamerun, sedangkan Ibunya, 
Eva Simanjuntak, berasal dari 
Sumatra Utara. Bagi Sobat 
Taspen yang belum tahu, karir 
gemilang pria yang saat ini 
berusia 19 tahun itu dimulai 
sejak ia membela tim basket 
SMA PPOP (Pusat Pelatihan 
Olahraga Pelajar) Ragunan, 
Jakarta. Berbagai kejuaraan 
daerah tingkat SMA pun telah 
ia rasakan, pebasket yang 
memiliki tinggi 203cm itu 
dipanggil untuk mengisi skuad 
Timnas Basket Asean School 
Games pada tahun 2019 dan 
menyabet gelar runner up 
setelah tumbang pada laga 
final dari Filipina. 

Derrick juga sempat mendapat 
kesempatan menjadi peserta 
dari program Jr. NBA untuk 
belajar fundamental dan 
mengasah skill basketnya 
bersama peserta-peserta 
lainnya. Prestasi yang 
mentereng sejak di bangku 
sekolah tidak serta-merta di 
dapat begitu saja, menjadi 
student athlete bukan perkara 
yang mudah karena selain porsi 
latihan yang berat, seorang 
student athlete juga harus 
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seimbang dalam menjalani 
kegiatan pembelajaran di 
sekolah. 

Permainannya yang memukau 
pada gelaran Asean School 
Games ternyata mampu 
mencuri perhatian khalayak 
ramai. Kesempatan emas 
menghampirinya, Derrick 
bergabung dengan NBA 
Global Academy. Sebuah 
program pelatihan basket, 
yang bertempat di Basketball 
Australia (BA) Centre of 
Excellence di Institut Olahraga 
Australia (AIS) di Canberra, 
Australia. NBA Global Academy 
merupakan pelatihan bagi 
calon-calon pemain terbaik 
dari luar Amerika Serikat.

Gold Medalist 31st SEA Games: 
Hanoi Vietnam
Sejarah tercatat bagi Timnas 
Basket Indonesia. Timnas 
Basket Indonesia berhasil 
menyabet medali emas 31st 
SEA Games Hanoi, Vietnam, 
setelah menundukkan 
Filipina di laga terakhir 
dengan skor, 85-81. 
Dari pertama kali sejak 
partisipasi di SEA Games 1977 
silam, Indonesia belum pernah 
sampai di titik ini. Prestasi 
tertinggi Indonesia sebelumnya 
hanya medali perak. Kali 
ini Indonesia benar-benar 
membuktikan bahwa mereka 
berhasil menjadi raja basket 
Asia Tenggara.

Dikutip dari laman mainbasket.
com, keberadaan Derrick di 
dalam tim sangat membantu 
pada gelaran SEA Games 
kemarin, terbukti dari data 
statistik yang dicatatkan 
sebagai berikut, Derrick memiliki 
rata-rata 14,8 point/gim. Derrick 

juga memiliki akurasi 56,1 
persen, menjadi yang 
tertinggi di SEA Games 
2022. Selain itu Derrick juga 
memiliki rata-rata tertinggi 
untuk second chance 
point dengan 5,2 
dan 2,5 block/
gim. Ditambah 
raihan 
tertinggi 
dengan 10,5 
rebound/
gim. 
Derrick pun 
menjadi 
top skor 
timnas 
dengan total 
89 poin. Di 
bawahnya 
ada Brandon 
Jawato 
dengan 

88 
poin. 

Abraham Damar 
Grahita dengan 76 

poin. Disusul Andakara 
Prastawa Dhyaksa dengan 

73 poin.

Grand Canyon University: 
Study Abroad & Peluang 
Mengejar Mimpi
Tidak puas sampai membawa 
Indonesia meraih emas di 
SEA Games, Derrick seakan 
termotivasi dan ingin 
mewujudkan mimpinya untuk 
bermain di National Basketball 
Association (NBA). Langkah 
awal yang dilakukannya 
yaitu Derrick mengumumkan 
lewat instagramnya, bahwa 
dirinya resmi menjadi bagian 
dari Grand Canyon University 
(GCU) dan dapat dipastikan 
tampil di ajang kompetisi antar 

Universitas 
paling 
bergengsi, 
yaitu, NCAA 

(National 
Collegiate Athletic 

Association) Divisi 1.

Dari 
kesempatannya 

bermain di kompetisi 
NCAA, mari kita 

berharap agar 
Derrick 

bisa 

memaksimalkan 
potensinya dan mendapat 
minute play yang cukup 
untuk membuktikan dirinya 
layak dan dapat dilirik oleh 
berbagai tim NBA nantinya. 
Derrick berpeluang untuk 
menjadi pemain Indonesia 
pertama yang main di NBA, jika 
ia berhasil masuk NBA Draft 
beberapa tahun kedepan. 
Tetap semangat Derrick! Doa 
kami masyarakat Indonesia 
menyertaimu! DSG
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Penjualan itu tidak 
mudah. Dengan 
meningkatnya 
persaingan, seorang 

penjual mungkin harus bertemu 
dengan calon klien satu-ke-
satu, menjelaskan fitur-fiturnya 
dan membujuk mereka untuk 
membeli penawaran melalui 
interaksi individu-ke-individu. 
dan ini adalah cara yang efisien 
untuk meningkatkan penjualan 
menggunakan interaksi 
langsung.

Apa itu Personal Selling
Salah satu  metode penjualan 
yang yang menggunakan 
interaksi orang-ke-orang 
antara perwakilan penjualan 
dan calon pelanggan untuk 

memengaruhi 

keputusan pembelian 
pelanggan. 

Menggunakan komunikasi 
Person to Person: Kontak 
lansung penjual dan 
pelanggan. dengan penjelasan 
rinci atau demonstrasi produk. 
untuk memahami kebutuhan 
dan keinginan pelanggan, 
mengembangkan koneksi 
, mengkomunikasikan nilai 
penawaran 

Dengan munculnya internet 
dan metode komunikasi 
lainnya, penjualan pribadi 
tidak terbatas hanya pada 
pertemuan tatap muka. Penjual 
sekarang menggunakan 
panggilan video, panggilan 
telepon, Medsos , dan bahkan 
email, bersama dengan 
interaksi langsung untuk 
mengembangkan hubungan 
dengan calon pelanggan.

Tujuan Personal Selling

1. Bangun kesadaran mereka 
dengan megedukasi 

pelanggan 
tentang 
penawaran 

perusahaan 
dan keuntungan 

mereka.

2. Meningkatkan 
penjualan dengan 

mengidentifikasi dan 
membujuk prospek untuk 
membeli penawaran bisnis.

3. Membangun hubungan 
jangka panjang yang erat 
dengan pelanggan dengan 
menerapkan komunikasi 
dua arah orang-ke-orang.

4. Mendukung pelanggan 
dengan produk  yang 
kompleks, teknis, atau 
bernilai tinggi terhadap 
masa depan mereka  
dengan memberikan 
informasi teknis terperinci.

5. Merangsang permintaan 
penawaran dengan 
membantu pelanggan 
selama proses 
pengambilan keputusan 
dan memandu mereka 
menuju kesepakatan.

6. Memperkuat mereka 
dengan membangun 
hubungan jangka panjang 
dengan pelanggan dari 
waktu ke waktu dengan 
bertemu mereka dan 
membantu mereka dalam 
proses pengambilan 
keputusan.

Keberhasilan Personal Selling 
di pengaruhi oleh beberapa 
hal, seseorang yang akan 
mengunakan metode Personal 
Sell mereka harus memahami 
dan menguasai tentang Bisnis 
yang dikelola / produk produk  
yang akan di pasarkan  dan 
mengerti siapa pelangan 
mereka memahami kebutuhan 
dan karakter pelangan. Kenali 
pelangan mu.  JF

Mengenal Personal Selling

IM
G

 F
re

ep
ik

Serba - Serbi    |     Edisi 129

2022  |   Media Informasi Layanan56



Keajaiban Toko Kelontong Namiya

“everyone should 
read Keajaiban 

Toko Kelontong 
Namiya at least 

once in their life” 
–

Pada buku ini, Keigo 
Higashino datang 
dengan genre fantasy 
yang melibatkan 

beberapa tokoh seperti 
Kakek Namiya, Shota, Kohei, 
dan Atsuya yang terhubung 
dengan orang-orang di 
masa lalu. Dengan media 
surat-surat yang datang 
silih berganti dari masa lalu, 
buku ini menyuguhkan kisah 
bagaimana Kakek Namiya 
akan memberikan saran yang 
hangat dengan berbagai 
macam kejadian yang 
dihadapi oleh tokoh-tokohnya. 

Dalam buku ini latar waktu 
seketika berjalan mundur 
menjadi ke masa lampau, 
contohnya di salah satu cerita 
yaitu saat Katsuro, seorang 
anak dari ayah penjual ikan 
di sebuah perkampungan  
memiliki impian menjadi 
seorang musisi ternama, 
namun ayahnya justru 
meminta dirinya untuk 
menjadi penerus bisnis ikan 
keluarganya. Karena Katsuro 
merasa dilema dengan 
keadaan tersebut, ia akhirnya 
mengirimkan surat ke Toko 
Kelontong Namiya sebab 
dirinya kerap kali mendengar 
kabar bahwa toko tersebut 
menerima semacam konsultasi 
gratis lewat surat untuk 
dimintai saran atau pendapat. 
Dalam latar waktu tersebut 
Katsuro mengirimkan surat itu 
pada kisaran tahun 1970-an 
yang tanpa disadari olehnya 
bahwa surat tersebut dibalas 
oleh tiga remaja yang berada 
di masa depan (Atsuya, 

Kohei, dan Shota). Sejauh 
saya membaca beberapa 
perjalanan kehidupan yang 
disajikan oleh Keigo Higashino 
sungguh membuat hati merasa 
hangat dan tenang. Dari awal 
sampai akhir, saya dibawa 
untuk terus mengikuti cerita 
yang sangat ngena banget dan 
mengandung banyak bawang 
hehe. 

Di buku Keajaiban Toko 
Kelontong Namiya ternyata 
juga memberikan banyak 
pesan moral buat saya pribadi. 
Contohnya ketika kita menjalani 
dan menghadapi suatu 
permasalahan, sebenarnya kita 
sudah mengetahui jawaban 
atas segala pertanyaan yang 
ada, atau setidaknya kita sudah 
memiliki gambaran solusi atas 
semua persoalan. Melalui buku 
ini juga saya belajar mengenai 
arti sebuah ketulusan dalam 
memberikan nasihat pada 
orang-orang yang meminta 
saran dengan tanpa 
menghakimi apapun latar 
belakang dari permasalahan 
tersebut dan memberikan 
pendapat serta saran terbaik.

Buku ini cocok banget bagi 
kalian yang suka dengan kisah 
yang bikin suasana hati hangat, 
dengan berbagai nuansa 
khas Jepang yang terbilang di 
berbagai ceritanya, ohiya bisa 
juga sambil dengerin beberapa 
playlist namiya general 
store di Spotify. Pokoknya 
saat baca buku ini saya 
merasakan magical experience 
yang belum saya rasakan 
sebelumnya. MDP

Judul : Keajaiban Toko 
Kelontong Namiya 
(The Miracles of the 
Namiya General 
Store/Namiya 
Zakkaten No Kiseki)

Penulis : Keigo Higashino

Penerbit : Gramedia Pustaka 
Utama

Tahun Terbit : 2020 (Cetakan 
Pertama)

Jumlah Hal. : 356 halaman

2022  |   Media Informasi Layanan 57

Serba - Serbi   |     Edisi 129



TEKA - TEKI
SILANG

Para pemenang akan segera di hubungi oleh 
Tim Media TASPEN.

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @taspen.kita atau melalui 
email taspen@taspen.co.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Mendatar

2. Data Hasil Pengolahan Data 
Peserta Yang Digunakan Sebagai 
Dasar Penagihan Premi

5. Potongan Uang Pensiun Dalam 
Rangka Pemberian Nafkah 
Kepada Anak Atau Mantan Istri 
Penerima Pensiun Yang Diberikan 
Berdasarkan Putusan Pengadilan 
Yang Telah Mempunyai Hukum 
Tetap Adalah Potongan

9. Penerimaan Pensiun Yang Diterima 
Oleh Satu Orang Dari Beberapa 
Kelompok Pensiun Sesuai Oleh 
Ketentuan Yang Berlaku Adalah

10. Kegiatan Menguji Kebenaran Hasil/
Output Proses Pengelolaan Data 
Dengan Dokumen Mutasi Adalah

Menurun

1. Rela Berkorban Dan Setia Untuk 
Kepentingan Bangsa Dan Negara

3. System Pengiriman Dapem 
Dengan Menggunakan Media 
Elektronik Yang Digunakan Sebagai 
Salah Satu Sarana Pembayaran 
Oleh Mitra Bayar Dan Alat 
Pengendalian Adalah

4. Penerima Pensiun Yang Diterima 
Oleh Satu Orang Dari Jenis 
Pensiun Yang Berbeda Sesuai Oleh 
Ketentuan Yang Berlaku

6. System Pengajuan Klim Melalui 
Media Elektronik Disebut

7. Pemanfaatan Bersama Berbagai 
Sumber Daya Untuk Pencapaian 
Tujuan Bersama

8. Surat Yang Dibuat Oleh Penerima 
Pensiun Yang Menyatakan Dirinya 
Masih Hidup Dan Keadaan 
Keluarganya Yang Disahkan Oleh 
Serendah-Rendahnya Lurah/
Kepala Desa/ Setingkatnya Adalah
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1. Anggi Windi Saputri (Madiun)

2. Ana Karitania (Yogyakarta)

3. Alfahri Azhar Nasution (Pamekasan)
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