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Rayakan Hari Kartini, TASPEN Bagikan Paket Sembako dan Gelar
Kegiatan Nuzulul Qur’an
Jakarta (21/04/2022) – Memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022 sekaligus
merayakan HUT ke-59 yang jatuh pada bulan Ramadan, PT TASPEN (Persero) melakukan
kegiatan pemberian bantuan berupa 550 paket sembako kepada warga sekitar kantor
pusat PT TASPEN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (21/04). Selain untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar selama bulan Ramadan, kegiatan sosial ini dilakukan
untuk memaknai Hari Kartini sebagai momen untuk saling berbagi dan memberi arti.
Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan yang sama, PT TASPEN menggelar sejumlah
kegiatan sosial, berupa gelaran kegiatan Nuzulul Qur’an dan pemberian bantuan tunai
kepada penerima pensiun janda Aparatur Sipil Negara (ASN), Yayasan Sosial &
Kemanusiaan LAZIM Jakarta, serta Rumah Harapan TAPOS pada hari Rabu (20/04). Seluruh
kegiatan dibuka oleh Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih di Kantor Pusat TASPEN,
Jakarta Pusat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih mengatakan, ”Bulan ini menjadi berkah tersendiri
bagi TASPEN karena ulang tahun TASPEN yang ke-59 bertepatan dengan bulan suci Ramadan
serta Hari Kartini. Melalui rangkaian kegiatan ini, TASPEN berupaya menunjukkan apresiasi
kepada perempuan Indonesia dengan menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi
beragam lapisan masyarakat. Kami percaya bahwa perempuan adalah agen perubahan yang
membawa peradaban tidak hanya bagi keluarga tapi untuk masyarakat sekitar. Semangat
inilah yang TASPEN refleksikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah yang telah diberikan
untuk TASPEN. Ke depan, kami berharap dapat lebih meningkatkan kontribusi perusahaan
kepada masyarakat secara lebih besar.”

Paket sembako yang diberikan kali ini terdiri dari beras, minyak goreng, saos sambal, tepung
terigu, gula pasir, garam, sarden, kopi, sirup, wafer, dan minuman ringan. Kegiatan ini
merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial perayaan HUT TASPEN yang ke-59 dan
menjadi kegiatan rutin dalam setiap perayaan HUT TASPEN. Mengusung tema TASPEN
BerAKHLAK, kegiatan ini menjadi momen bagi TASPEN untuk berbagi kebahagiaan kepada
peserta dan masyarakat.

Atas komitmen dan konsistensi TASPEN dalam mengimplementasikan seluruh Program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pada tahun 2022 TASPEN berhasil meraih 4
penghargaan dari 4 ajang berbeda, yakni ajang Indonesia CSR Excellence Awards 2022,
Indonesia Green Awards 2022, BCOMSS 2022 “Local Heroes”, dan Top CSR awards 2022.

“TASPEN terus berupaya untuk mengimplementasikan secara nyata beragam program TJSL
kami yang berkelanjutan kepada peserta maupun masyarakat umum. Hal ini menjadi
kontribusi kami, sebagai bagian dari pemerintah, dalam meningkatkan nilai ekonomi dan
kesejahteraan sosial bangsa Indonesia,” kata Kosasih.
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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
tcare.taspen.co.id.

