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TASPEN Raih Penghargaan di Ajang
BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit 2022
Jakarta (23/03/2022) – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) terus
berupaya meningkatkan kinerja Insan TASPEN dan kualitas kegiatan komunikasi korporasi melalui
beragam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkelanjutan. Kali ini, upaya
tersebut membuahkan hasil berupa keberhasilan TASPEN meraih penghargaan dalam ajang
BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2022. Penghargaan
tersebut diberikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepada Direktur Keuangan TASPEN Rena
Latsmi Puri di Istora Senayan, Jakarta (23/3) dengan menerapkan protokol kesehatan.
Direktur Keuangan TASPEN Rena Latsmi Puri menyampaikan, “Apresiasi tertinggi dan kebanggaan
penuh kami berikan kepada Insan TASPEN yang telah berkontribusi maksimal dalam setiap
program TJSL. Penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus
berkontribusi aktif kepada masyarakat melalui beragam program TJSL inovatif lainnya. TASPEN
dalam menjalankan beragam program TJSL selalu mengedepankan prinsip transparansi dan
integritas sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Ke depan, kami berharap dapat terus
menghadirkan beragam inovasi program TJSL yang lebih dekat dengan masyarakat dan dengan
skala yang lebih besar.”
Penghargaan yang diraih TASPEN kali ini yaitu Juara 2 dalam kategori Keberlanjutan BUMN Local
Heroes melalui program “The Real Hero” Rita Yoafifi mitra binaan TASPEN Jayapura.
TASPEN terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beragam program TJSL
inovatif berskala besar dan sejalan dengan core bisnis perusahaan, yakni mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal
ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan

faktor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. TASPEN berkeyakinan penuh bahwa dengan
mengedepankan prinsip moral dan etis dalam kinerja perusahaan, akan memberikan manfaat
yang optimal bagi masyarakat,” kata Rena Latsmi Puri.
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Tentang PT TASPEN (Persero)
PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang
bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara. Berdiri
sejak 17 April 1963, PT TASPEN (Persero) turut berperan aktif dalam kesejahteraan sosial, khususnya bagi ASN di Indonesia.
PT TASPEN (Persero) saat ini memiliki beberapa produk dan layanan, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program
Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selama masa pandemi, PT TASPEN tetap
mengedepankan kenyamanan dan keselamatan peserta dengan menerapkan layanan digital berupa TASPEN PESONA
(Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan dengan Pelayanan Bebas Corona), yakni layanan berbasis daring yang meliputi TOOS
(Taspen One-hour Online Service), layanan E-Klim, Tcare, dan Otentikasi Digital. Peserta pensiunan dapat mengakses layanan
TASPEN melalui e-klim.taspen.co.id dan tcare.taspen.co.id untuk mengunduh formulir klaim atau mengajukan pertanyaan
dan keluhan.
Sebagai kanal informasi dapat menghubungi Call Center 1500919, kunjungi laman website official www.Taspen.co.id, dan
media sosial Facebook @Taspen, Twitter @Taspen, Youtube TASPEN, Instagram @Taspen.kita, dan Tiktok @Taspen.id.

