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In time, the cloud will pass 
Baru saja kita melihat secercah harapan pandemi 
Covid-19 akan segera berakhir dengan hadirnya vaksin 
untuk masyarakat, menurunnya kasus terkonfirmasi 
positif dan pusat perbelanjaan dan perhotelan 
yang sudah mulai dibuka kembali sehingga roda 
perekonomian sudah terlihat bergairah kembali. Tapi 
apa daya awal Juni ini Tren harian kasus Covid-19 
khususnya di Indonesia terus meningkat ditengarai 
akibat masih tingginya mobilitas masyarakat dan 
munculnya virus corona varian baru yaitu Delta. Varian 
Delta memiliki kemampuan lebih menular dan memicu 
pasien yang terinfeksi mengalami gejala yang parah. 

Pada Edisi kali ini, Media TASPEN masih membahas 
seputar Covid-19 baik pelaksanaan vaksin gotong 
royong untuk karyawan beserta keluarganya dan 
bantuan-bantuan bagi yang terdampak baik untuk 
internal maupun untuk masyarakat. TASPEN selalu 
tanggap dan mengadop aturan-aturan untuk menjaga 
protokol kesehatan agar terhindar atau meminimalisir 
dari penularan.

Pada Edisi kali ini juga membahas suka cita perayaan 
Idul Fitri ditengah pandemi, perayaan HUT TASPEN 
ke-58 dan hot issue lainnya yaitu penandatanganan 
kerjasama untuk mengembangkan superblok 
Oasis Central Sudirman yang berkonsep one-stop-
service property  di atas lahan milik Taspen Group di 
kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Hal 
ini membuktikan bahwa TASPEN memiliki kapasitas 
untuk berkolaborasi dengan mitra internasional dalam 
menghadirkan bisnis dan properti berkelas dunia di 
tanah air.

Akhir kata, mari kita berdoa agar kita semua diberikan 
kesehatan dan pandemi covid-19 segera berakhir 
semoga kita semua dapat menganggap ketidakpastian 
ini sebagai tantangan bukan sebagai penyebab 
kecemasan dan stress yang berkepanjangan. “Behind 
every dark cloud there is an every-shining sun. Just wait. 
In time, the cloud will pass.” Marianne Williamson

Henra
Pimpinan Redaksi
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Mega Mandrayani
Staf Pengelola Informasi Publik

Dari: 
Anisah Naseh

Tanya:
Hallo admin, izin tanya. kok ibu saya masih tidak 
bisa melakukan proses otentikasi di aplikasi 
Taspen ya? 

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, beberapa penyebab otentikasi 
digital gagal adalah :
Belum melakukan enrollment;
Kondisi tempat redup/minim cahaya saat 
otentikasi;
Jaringan/signal tidak stabil;
Server sedang sibuk.
Lakukan secara berkala. Apabila masih gagal 
setelah mengikuti langkah di atas, silakan 
melakukan otentikasi manual dengan cara 
mengunjungi Bank/Pos yang digunakan agar dana 
dapat diambil.
Demikan informasi yang dapat kami sampaikan, 
terima kasih telah menghubungi PT TASPEN 
(Persero).

Dari: 
Tasya Ayu

Tanya:
Sebelumnya, perkenalkan 
saya Tasya Ayu salah satu 
mahasiswi dari Universitas 
Widyatama Bandung. Saya 
mendapat tugas sebuah 
penelitian, saya memilih 
PT Taspen salah satunya. 
Apakah perusahaan berkenan 
memberikan informasi terkait 
beberapa pertanyaan yang 
saya ajukan, untuk dijadikan 
penelitian?
Terima Kasih

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, apabila 
akan mengajukan penelitian 
atau permintaan data maka 
silakan mengirimkan surat 
permohonan permintaan data/
penelitian dari Kampus ke 
email layanan@taspen.co.id. 
Demikan informasi yang dapat 
kami sampaikan, terima kasih 
telah menghubungi PT TASPEN 
(Persero).

Taspen Care  |      Edisi 124
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Dari: 
Kristina 

Tanya:
Bagaimana membuat slip gaji 
untuk persyaratan anak saya 
kuliah jika saya sudah pensiun. 
Apa harus datang ke kantor 
taspen atau bisa di lihat online? 
Terimakasih mohon di jawab.
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, terkait slip 
gaji dapat di download secara 
online  dengan melakukan 
registrasi pada One Stop 
Service di link https://services.
taspen.co.id/e-spt/login.php 
Demikan informasi yang dapat 
kami sampaikan, terima kasih 
telah menghubungi PT TASPEN 
(Persero).

Dari: 
yoshua sandhi 

Tanya:
Selamat sore Bapak/Ibu, saya 
adalah anak dari pensiunan 
PNS. Saya mau bertanya, 
bagaimana prosedur mengurus 
KARIP (Kartu Identitas Pensiun) 
? Dan apa saja syarat-syarat 
yang diperlukan? 
Terimakasih sebelumnya 

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, 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).

Edisi 124       | Taspen Care
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Ayo Vaksin! Lindungi Diri, 
Keluarga, Dan Negara!
TEKS Devicca
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Virus Corona sudah 
melanda dunia lebih 
dari 1 (satu) tahun. 
Indonesia termasuk 

negara yang juga terpapar 
COVID-19 tersebut. Berdasarkan 
data dari Dcode EFC, Badan 
Pusat Statistik, banyak sektor 
yang terdampak seperti 
Akomodasi & Makan Minum, 
Transportasi & Pergudangan, 
dan sebagainya.

Dalam upaya pemutusan 
rantai penyebaran COVID-19, 
program vaksinasi COVID-19 
nasional mulai berlangsung 
sejak pertengahan Januari 2021.
Program vaksinasi dilakukan 
untuk mencegah penyebaran 
wabah COVID-19.

Pada hari Sabtu tanggal 
19 Juni 2021, TASPEN mulai 
melaksanakan vaksinasi gotong 
royong tahap pertama bagi 
karyawan beserta keluarganya 
yang berada di wilayah 
Jabodetabek. Program ini 
merupakan wujud komitmen 
TASPEN untuk melindungi 
kesehatan serta keselamatan 
karyawan dan keluarganya, 
sekaligus mendukung 
upaya Pemerintah dalam 
menanggulangi pandemi 
COVID-19.

Kegiatan tersebut berlangsung 
selama 2 (dua) hari, hingga 20 
Juni 2021, bertempat di Halaman 
Gedung Kantor TASPEN, Jakarta 
Pusat dengan jumlah peserta 
sebanyak 593 orang akseptor. 
Jumlah tersebut merupakan 
jumlah untuk tahap pertama, 
dimana secara keseluruhan 

kurang lebih sebanyak 11.000 
vaksin yang akan disediakan 
dan dilakukan secara bertahap.
Penerima vaksin yang 
datang sebelumnya sudah 
mendaftarkan diri terlebih 
dahulu secara online. Penerima 
vaksin mendapatkan informasi 
waktu pelaksanaan dengan 
waktu yang berbeda-beda 
untuk menghindari adanya 
penumpukan masa atau 
kerumunan. Hal ini dilakukan 
TASPEN sesuai dengan protokol 
kesehatan, yaitu jaga jarak. Bagi 
para penerima vaksin yang 
hadir di lokasi vaksin langsung 
di arahkan menuju meja 
registrasi. Setelah registrasi 
selesai, akseptor dapat 
menunggu di ruang tunggu 
secara bergantian menerima 
vaksinasi. Setelah proses 
vaksinasi Sinopharm dilakukan, 
akseptor diarahkan untuk ke 
ruang observasi.

TASPEN secara siaga juga 
menyediakan ruang gawat 
darurat dan juga ambulance. 
Setelah penerima vaksin tidak 
mengalami efek samping 
saat di ruang observasi, 
penerima vaksin tersebut 

boleh meninggalkan lokasi 
dimana vaksinasi kedua akan 
di informasikan kembali kepada 
penerima vaksin tersebut.

Menurut kepala BPOM, efek 
samping vaksin Sinopharm 
bisa ditoleransi dengan baik. 
Frekuensi kejadian masing-
masing efek samping adalah 
0,01 persen atau sangat jarang. 
Efek samping local ringan 
mencakup rasa sakit dan 
kemerahan. Sedangkan efek 
samping sistemik mencakup 
sakit kepala, nyeri otot, diare, 
dan batuk. 

TASPEN sebagai BUMN Asuransi 
Sosial terbesar di Indonesia 
mendukung upaya Pemerintah 
RI dalam percepatan vaksinasi 
di Indonesia melalui kegiatan 
vaksinasi Gotong Royong bagi 
karyawan TASPEN, TASPEN 
Group, dan keluarga karyawan. 
Program vaksin mandiri yang 
diadakan TASPEN bekerjasama 
dengan PT Bio Farma (Persero) 
dan diharapkan setelah 
program vaksin ini semua 
karyawan dan keluarga besar 
TASPEN bisa terbebas dari 
COVID-19, sehingga pelayanan 
kepada peserta bisa lebih 

Cover Story    |    Edisi 124
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maksimal seperti sedia kala, 
sebelum pandemi melanda 
dunia.

Program vaksinasi gotong 
royong ini merupakan program 
vaksin mandiri yang diadakan 
TASPEN bekerjasama dengan 
PT Bio Farma (Persero) dimana 
jenis vaksin yang digunakan 
adalah Sinopharm. Vaksin 
Sinopharm telah masuk dalam 
daftar vaksin COVID-19 WHO 
dan mendapatkan Emergency 
Use Authorization (EUA/izin 
penggunaan darurat) di China, 
Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir 
dan Yordania, dan kini juga di 
Indonesia. Vaksin Sinopharm ini 
menggunakan platform yang 
sama dengan vaksin Sinovac, 
yaitu virus yang diinaktivasi. 
Dalam uji klinik di Uni Emirat 
Arab, efikasi vaksin Sinopharm 
mencapai 78 persen, dan 
vaksin ini dapat digunakan 
pada populasi usia 18 tahun ke 

atas sampai orang lanjut usia 
(lansia).

Pelaksanaan vaksinasi gotong 
royong telah resmi dimulai sejak 
tanggal 18 Mei 2021 dan saat ini 
baru dilaksanakan di wilayah 
Jabodetabek. Bagi karyawan 
yang berada di luar wilayah 
Jabodetabek tetap akan 
dilakukan menunggu jadwal 
dari Bio Farma. Sebelumnya 
sejumlah karyawan telah 
mendapatkan dosis vaksin 
melalui Program Vaksinasi 
Pemerintah sehingga hari 
ini vaksinasi diberikan bagi 
karyawan dan keluarganya 
yang belum tervaksinasi.

Selama hampir 2 (dua) tahun 
COVID-19 melanda dunia, 
kita semua berjuang untuk 
memerangi virus tersebut 
melindungi kesehatan kita, 
keluarga, dan orang-orang 
yang kita kasihi. Kita tidak 
akan pernah bisa terlepas dari 

pandemi jika kita tidak peduli 
dengan lingkungan, yaitu 
tidak patuh dengan protokol 
kesehatan dan sebagainya. 
Banyak aktifitas yang masih 
harus dilakukan untuk terus 
menyambung hidup. Salah 
satu pencegahan yang bisa 
kita lakukan untuk mengurangi 
penularan COVID-19 yang 
diharapkan dapat melindungi 
keluarga dan bangsa Indonesia 
dan memutus penyebaran 
mata rantai COVID-19 adalah 
melalui vaksinasi. Oleh sebab 
itu, marilah kita dukung 
program vaksinasi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
serta tetap menjaga kesehatan 
dan disiplin terapkan protokol 
kesehatan, yaitu memakai 
masker, menjaga jarak, dan 
mencuci tangan. Mari lindungi 
diri dan keluarga, akhiri 
pandemi, Ayo Vaksin! Lindungi 
Diri, Keluarga, dan Negara!

Edisi 124    |    Cover Story
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Genap setahun 
Pandemi COVID-19 
melanda Indonesia 
namun hal itu tidak 

lantas menyurutkan semangat 
TASPEN yang menginjak 
usia ke-58 Tahun pada 17 
April 2021. Mengusung tema 
Sukses TASPEN Melalui AKHLAK 
dan PAHALA, TASPEN terus 
meningkatkan kinerja korporasi 
demi kesejahteraan peserta 
dengan mengedepankan 
implementasi core values 
AKHLAK ((Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif dan 
Kolaboratif) dan prinsip PAHALA 
(Pastikan Aman, Hasil, Andal, 
Likuid dan Antisipatif)  

Perayaan HUT ke 58 Tahun 
TASPEN di tahun 2021 ini 
dilakukan dengan berbagai 
rangkaian acara. Diawali 
dengan kegiatan Upacara 
secara virtual yang diikuti 
oleh Insan TASPEN diseluruh 
Indonesia. Dalam sambutannya, 

Kosasih menyampaikan bahwa 
TASPEN berkomitmen untuk 
membangun iklim bisnis yang 
benar, adil, dan sehat, sesuai 
dengan prinsip Good Corporate 
Governance (GCG). Penerapan 
prinsip GCG, menurut Kosasih, 
memiliki manfaat untuk 
meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi usaha, dan yang 
paling penting itu merupakan 
bentuk pertanggungjawaban 
TASPEN kepada stakeholder dan 
peserta.

“Sebagai Penyelenggara 
Jaminan Sosial, TASPEN wajib 
memastikan kegiatan usaha 
berjalan sesuai dengan arah 
tujuan; mekanisme yang benar 
dan adil, transparan, akuntabel, 
dan bertanggung jawab,” ujar 
Kosasih.

TASPEN Berbagi
TASPEN kembali berbagi 
kebahagiaan dalam merayakan 
Ulang Tahun ke-58 yang 

bertepatan dengan bulan 
Ramadhan melalui program 
Corporate Sosial Responsibility 
(CSR). Salah satunya digelar di 
halaman parkir kantor, dimana 
Direktur Utama TASPEN A.N.S 
Kosasih memberikan 580 
paket sembako untuk warga 
disekitar kantor TASPEN dengan 
tetap memperhatikan protokol 
kesehatan. Selain itu TASPEN 
juga memberikan bantuan 580 
kursi roda untuk kaum difabel, 
ASN/keluarga serta masyarakat
Program CSR yang juga 
dilaksanakan serentak di 
57 Kantor Cabang TASPEN 
di seluruh Indonesia ini 
merupakan wujud komitmen 
perusahaan dalam mengusung 
semangat BUMN yang selalu 
melayani dan menebarkan 
kebaikan untuk Indonesia

TASPEN Mengaji
Masih dalam rangkaian HUT 
TASPEN ke 58 yang bertepatan 
dengan bulan Ramadhan, 

58 Tahun, Sukses TASPEN
Melalui AKHLAK dan

PAHALA
TEKS Rhenez
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TASPEN mengucap syukur 
melalui kegiatan TASPEN 
Mengaji, dengan melaksanakan 
khataman Qur’an sebanyak 58 
kali yang diikuti oleh seluruh 
karyawan, sesuai dengan tema 
HUT TASPEN ke-58

Pada kegiatan ini juga dilakukan 
Kajian Memperingati Nuzulul 
Qur’an dengan mengusung 
tema SUKSES TASPEN MELALUI 
AKHLAK DENGAN AL-QUR’AN

TASPEN Sport
Rangkaian kegiatan olahraga 
juga menyemarakan perayaan 
HUT TASPEN ke 58 tahun. 
Cabang olahraga yang 
diperlombakan antara lain bulu 
tangkis, tenis meja, memancing, 
basket, tenis lapangan, 
bowling hingga E-Sport. Dalam 
kegiatan olahraga ini diikuti 
oleh seluruh karyawan TASPEN, 
tak ketinggalan para Direksi 
pun juga ikut dalam rangkaian 
kegiatan olahraga yang ada. 

Edisi 124    |    Cover Story
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Hari lahir Pancasila 
jatuh pada 
tanggal 1 Juni 
yang ditandai 

oleh pidato yang dilakukan 
oleh Presiden pertama 
Indonesia, Soekarno pada 
1 Juni 1945 dalam sidang 
Dokuritsu Junbi Cosakai 
(Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan). 
Di usia Pancasila yang Di 
usia Pancasila yang sudah 
76 tahun ini Pancasila perlu 
dikenal dan dipelajari lebih 
dalam khususnya bagi 
generasi-generasi penerus 

bangsa yang mungkin saat 
ini masih asing dengan 
Pancasila.

Secara Etimologi kata 
“Pancasila” berasal dari 
dua kata yaitu “Panca” 
yang berarti lima dan “Sila” 
yang berarti dasar, maka 
Pancasila secara harfiah 
adalah lima dasar. Dari 
sini sudah jelas bahwa 
Pancasila hanya ada satu 
tapi silanya yang berjumlah 
lima. Pancasila terkenal 
dengan lambangnya burung 
Garuda yang memiliki 

makna Indonesia adalah 
bangsa yang besar dan 
negara yang kuat, Burung 
garuda berwarna keemasan 
melambangkan keagungan 
dan kejayaan, hingga jumlah 
bulu yang terdapat pada 
Garuda Pancasila memiliki 
makna yaitu jumlah bulunya 
sama dengan hari lahirnya 
bangsa Indoensia 17 Agustus 
1945.

Nilai-nilai yang terkadung 
dalam Pancasila, Sebagai 
norma dasar Pancasila 
dilengkapi dengan lima 

Internalisasi Nilai-nilai 
Pancasila Dalam Kehidupan 

TEKS Tazki

Foto by Unsplash
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sila dengan masing-masing 
lambang di silanya sebagai 
identitas dari sila tersebut. 
Berikut lima sila yang menjadi 
dasar negara kita :

1. Ketuhanan Yang 
Maha Esa dengan 
lambang Bintang. 
Bintang dianggap 
sebagai cahaya, 
seperti cahaya 
kerhoanian yang 
dipancarkan tuhan 
kepada seluruh 
manusia.

2. Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab, 
dengan lambang 
Rantai emas. Makna 
dari gambar rantai itu 
adalah menandakan 
hubungan manusia 
satu sama lain yang 
saling membantu.

3. Persatuan Indonesia, 
Sila ini memiliki 
lambang Pohon 
beringin, Lambang 
pohon beringin 
digunakan karena 
pohon yang besar dan 
banyak digunakan 
orang sebagai tempat 
berteduh dibawahnya.

4. Kerakyatan yang 
Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksaan dalam 
Permusyawaratan 
Perwakilan, memiliki 
lambang Kepala 
banteng. Kepala 
banteng memiliki 
filosofi sebagai 
hewan sosial yang 
suka berkumpul. 
Musayawarah dalam 
Pancasila adalah 
orang-orang yang 
berdiskusi untuk 

melahirkan suatu 
keputusan.

5. Keadilan Sosial 
bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia, Padi 
dan kapas mewakili 
sila kelima karena 
melambangkan 
kebutuhan dasar 
setiap manusia, yaitu 
pangan dan sandang.

Pancasila dibuat dan didesain 
sebaik mungkin oleh leluhur kita 
sebagai fondasi negara yang 
tidak akan bisa digantikan oleh 
rezim manapun dan sifatnya 
mutlak sebagai ideologi negara, 
Saat ini banyak paham-
paham baru yang masuk 
untuk menggantikan Pancasila 
sebagai ideologi dasar negara, 
Maka dari itu sebagai warga 
negara yang baik pemahaman 
dan pengamalan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari perlu terus untuk 
di lestarikan, terutama kepada 
anak-anak generasi penerus 
bangsa agar bisa menimbulkan 
rasa cinta tanah air yang tinggi.

Pancasila tidak pernah 
berbenturan dengan ajaran 
agama manapun dan tidak 
pernah menyimpang dari 
norma-norma yang ada, maka 
dari itu tidak ada alasan bagi 
kita untuk tidak mempelajari 
dan mengimplementasikan 
Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari karena Pancasila 
sejatinya mengandung 
kebaikan. Edukasi dan 
pemahaman Pancasila 
khususnya bagi generasi 
sekarang perlu terus 
ditingkatkan agar bagsa kita 
menjadi bangsa yang kokoh 
dan berjiwa nasionalisme serta 
semangat patriotism.
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Hari Kartini, Insipirasi
Tiada Henti

“Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, 
saya akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut 

membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumiputra merdeka dan berdiri 
sendiri.” R. A. Kartini

21 April bukan menjadi 
tanggal yang biasa 
bagi bangsa ini. 
Hingga kini, 21 April 

menjadi sebuah tanggal 
yang agung bagi seluruh 
Wanita di Indonesia. Dahulu, 
sosok Raden Adjeng Kartini 
terlahir sebagai pelopor 
utama bangkitnya Wanita-
Wanita di Indonesia dengan 
segala hak yang dimilikinya. 
Segala perjuangan R.A 
Kartini melalui pemikiran, 
gagasan, hingga perlawanan 
demi mempertahankan 
kemerdekaan Wanita di 
Indonesia tentunya tak 
akan pernah hilang dari 

ingatan bangsa ini.  Hari 
Kartini merupakan tanda 
kebangkitan Wanita untuk 
mengejar apa yang ia 
inginkan dan menyambung 
tongkat estafet dalam 
menginspirasi Wanita 
lainnya. Di masa saat ini, Hari 
Kartini menjadi pengingat 
untuk seluruh Wanita di 
Indonesia untuk terus 
percaya diri dan mandiri 
dalam menjalani kehidupan 
sehari-harinya. 

Setiap tahunnya, Hari Kartini 
selalu dirayakan secara 
seremonial, namun sudah 
seharusnya peringatan Hari 

Kartini ini menjadi refelksi 
Wanita Indonesia untuk 
menjadi sosok Wanita yang 
mampu mempertahankan 
hak-hak yang sudah 
seharusnya ia peroleh tanpa 
andanya diskriminasi dari 
siapa pun. Wanita Indonesia 
kini telah memiliki hak yang 
sama dengan laki-laki dalam 
hal berpendapat, pendidikan 
bahkan hingga pekerjaan 
dan karir. 

Wanita Indonesia yang 
terus menyuarakan 
makna dari peringatan 
hari Kartini sebagai 
bentuk majunya wanita di 

TEKS Rhenez

Foto by Unsplash
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Inspirasi Kartini Masa Kini

1. Seorang Istri & ibu dari 4 
orang anak

2. Sempat terpisah 
dengan keluarga karena 
penempatan kerja

Wanita Karir adalah wanita 
yang Luar Biasa, karena ia 
berperan ganda sebagai wanita 
bekerja dan juga sebagai istri 
dan atau ibu yang mengurus 
rumah tangga

Quote: “Mari kartini Indonesia, 
kita bergenggaman tangan, 
berjuang bersama, raih cita 
karena “KITA MAU dan KITA 
BISA”.

1. Seorang Istri dan Ibu dari 
2 anak.

2. Memperoleh beasiswa 
Magister Manajemen dari 
TASPEN , yang diselesaikan 
dalam jangka waktu 
sebelum 2 tahun (lulus 
tahun 2013).

Quote : Jadilah para kartini 
yang mandiri dan tangguh 
dalam menghadapi segala 
situasi, lakukan yang terbaik 
dalam kehidupan kita. 
Semangat wanita Indonesia 
untuk terus belajar dan 
berkarya.

1. Seorang istri & ibu dari 2 
orang anak

2. Terpisah dengan keluarga 
karena penempatan kerja

3. Saat ini sedang menjalani 
pendidikan magister

Mimpi dan keluarga menjadikan 
tingginya semangat dan daya 
juang

Quote : “Bawa semangat juang 
kartini dalam gaya hidupmu, 
tentukan merdekamu, karena 
merdeka tak ditunggu”.

zaman kini tentunya mampu 
meningkatkan kualitas hidup 
bagi dirinya dan orang-orang 
di sekitarnya. Peringatan Hari 
Kartini setiap tahunnya harus 
mampu membuktikan bahwa 
istilah Women Empowerment 
sebagai bentuk cara 
wanita untuk mendapatkan 
pengakuan dan kesadaran 

Ovita Susiana Rosya, SE, MM.
Branch Manager TASPEN KCU Jakarta

Hernatasa, S.E, M.M
Senior Investment Analyst

Masfu Hanik
Customer Expansion Manager 

TASPEN

diri terhadap potensi yang 
dimilikinya sehingga mampu 
menciptakan kesetaraan 
gender serta pengakuan bahwa 
wanita memiliki poensi dan 
kemampuan yang bermanfaat 
diberbagai aspek kehidupan 
demi mewujudkan perubahan-
perubahan baik.

Inspirasi Hari Kartini tak 
akan pernah henti sampai 
kapanpun, karena peringatan 
itu juga sebagai perwujudan 
bahwa tak ada lagi hal-hal 
yang membatasi wanita 
untuk menjadi bagian dari 
modernisasi di lingkungkan 
masyarakat. 
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TASPEN Serahkan Bantuan Ambulans 
Untuk BP2MI

Taspen memberikan 
bantuan unit mobil 
ambulans kepada 
Badan Perlindungan 

Pekerja Migran (BP2MI) sebagai 
bentuk dukungan dalam upaya 
percepatan penanganan 
COVID-19 yang masih melanda 
Tanah Air hingga saat ini. 
Penyerahan bantuan ambulans 
ditandai dengan pertemuan 
antara Direktur Utama PT 
TASPEN (Persero) A.N.S. Kosasih 
dan Kepala Badan Perlindungan 
Pekerja Migran (BP2MI) Benny 
Rhamdani di Gedung BP2MI, 
Jalan MT Haryono Kav 52, 
Pancoran, Jakarta Selatan. 
Turut hadir dalam pertemuan 
ini Direktur Penempatan 

Pemerintah Kawasan Asia dan 
Afrika Drs. Dwi Anto, M.Si, Kepala 
Biro Keuangan dan Umum 
Agustinus Gatot Hermawan, S.H., 
M.H, Pgs Sekretaris Perusahaan 
TASPEN, Henra serta Kepala Unit 
PKBL TASPEN, Kuspriyani.

Direktur Utama TASPEN 
mengatakan, “Pemberian 
bantuan ambulans ini 
merupakan bentuk kepedulian 
TASPEN dalam meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat 
dan lingkungan. Kami berharap 
ambulans ini bisa dikelola dan 
dipergunakan dengan baik 
untuk mendukung mobilitas 
layanan kesehatan BP2MI, 
terlebih untuk meningkatkan 

TEKS Resty

kualitas akses kesehatan 
masyarakat umum yang 
terdampak COVID-19.”

Pada kesempatan yang sama, 
Ketua BP2MI mengapresiasi 
bantuan pemberian unit 
ambulans oleh TASPEN tersebut. 
“Kami menyampaikan terima 
kasih kepada TASPEN atas 
bantuan mobil ambulans yang 
akan sangat bermanfaat untuk 
mendukung kegiatan kami 
dalam pelayanan Kesehatan, 
khususnya dalam penanganan 
COVID-19. Semoga jalinan 
sinergi yang kokoh antara 
BP2MI dan TASPEN dapat kami 
pertahankan bersama.”
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Taspen Bantu Pembangunan Pesantren 
An Nawawi Tanara 

TASPEN berikan bantuan 
dana sebesar Rp 400 
juta kepada Pesantren 
An Nawawi Tanara 

(PENATA) di Serang, Banten. 
Penyerahan diserahkan 
langsung oleh Direktur Utama 
TASPEN A.N.S. Kosasih kepada 
Pengasuh Pesantren An Nawawi 
Tanara KH Ahmad Syauqi, S.Pd.I., 
M.Si., dengan menerapkan 
protokol kesehatan.

Direktur Utama TASPEN 
menjelaskan, “Penyerahan 
bantuan kepada Pesantren An 
Nawawi Tanara adalah bentuk 
dukungan nyata TASPEN dalam 
meningkatkan kualitas kegiatan 
pendidikan di Indonesia. 
Bantuan ini diharapkan 
mampu membawa manfaat 
dalam meningkatkan taraf 
kualitas pendidikan para santri, 
sehingga para santri merasa 
nyaman saat belajar.”

Lebih lanjut, Kosasih 
mengatakan, kegiatan ini 
merupakan wujud tanggung 
jawab sosial (Corporate Social 
Responsibility) PT TASPEN 
(Persero) kepada masyarakat. 
Terlebih lagi, menurutnya, ini 
adalah bentuk komitmen nyata 

TASPEN dalam mengusung 
semangat BUMN yang selalu 
melayani dan menebarkan 
kebaikan untuk Indonesia.

Sementara itu, seluruh jajaran 
pengasuh dan para santri 
Pesantren An Nawawi Tanara 
menyambut baik dan positif 
bantuan dana yang diberikan 
TASPEN. Pengasuh Pesantren 
KH Ahmad Syauqi, atau yang 
biasa disapa Gus Syauqi, 
mengucapkan terima kasih 
atas bantuan yang diberikan 
TASPEN untuk pembangunan 
tahap lanjut pesantren.

“Bantuan yang diberikan TASPEN 
sangat bermanfaat bagi kami 
karena dapat mendukung 
pembangunan Gedung 
Asrama Putri Pesantren An 
Nawawi Tanara. Kami sangat 
mengapresiasi bantuan dari 

TASPEN. Ini mempertegas citra 
TASPEN yang luar biasa dalam 
mengedepankan kepentingan 
masyarakat, khususnya bagi 
dunia pendidikan di Indonesia,” 
tutur Gus Syauqi.

Sebagai Badan Usaha Milik 
Negara yang baru saja 
merayakan HUT ke-58, Kosasih 
menegaskan, TASPEN siap 
melanjutkan komitmennya 
dalam mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan di 
Indonesia. Dalam mewujudkan 
peningkatan kualitas 
pendidikan, TASPEN proaktif 
memberikan bantuan berupa 
bedah sekolah, pembangunan 
pesantren, pemberian 
beasiswa, pemberian 
bantuan buku serta sarana 
dan prasarana yang mampu 
menunjang pendidikan.

TEKS Resty
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Berbagi Kebahagiaan Serentak
di 57 Kantor Cabang Seluruh

Indonesia

TEKS Resty
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TASPEN kembali berbagi 
kebahagiaan dalam 
merayakan Ulang 
Tahun ke-58 yang 

bertepan dengan bulan 
Ramadhan melalui program 
Corporate Sosial Responsibility 
(CSR). Salah satunya digelar 
di halaman parkir kantor, 
dimana Direktur Utama TASPEN 
A.N.S Kosasih memberikan 
580 paket sembako untuk 
warga disekitar kantor TASPEN 
dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan. Program 
CSR yang juga dilaksanakan 
serentak di 57 Kantor Cabang 
TASPEN di seluruh Indonesia ini 
merupakan wujud komitmen 
perusahaan dalam mengusung 
semangat BUMN yang selalu 
melayani dan menebarkan 
kebaikan untuk Indonesia.

Direktur Utama TASPEN 
mengatakan,”Pemberian paket 
sembako ini merupakan salah 
satu dari rangkaian kegiatan 
sosial perayaan HUT TASPEN 
yang ke-58 Tahun. Seiring 

dengan tema yang kami usung 
tahun ini yaitu Sukses TASPEN 
melalui AKHLAK dan PAHALA, 
ini menjadi momen bagi kami 
untuk berbagi kebahagiaan 
kepada seluruh peserta 
dan masyarakat dan kami 
berharap TASPEN memperoleh 
keberkahan atas serangkaian 
kegiatan sosial yang telah 
dilakukan.”

Lebih lanjut, Kosasih 
mengatakan, kegiatan ini 
merupakan wujud tanggung 
jawab sosial (Corporate Sosial 
Responsibility) PT TASPEN 
(Persero) kepada masyarakat. 
Terlebih lagi, menurutnya, ini 
adalah bentuk komitmen nyata 
TASPEN dalam mengusung 
semangat BUMN yang selalu 
melayani dan menebarkan 
kebaikan untuk Indonesia.

Beberapa rangkaian kegiatan 
sosial yang dilaksanakan 
TASPEN antara lain Santunan 
kepada Panti Sosial Tresna 
Werdha Budi Mulia 1, TASPEN 

Smile yaitu pemberian bantuan 
untuk operasi bibir sumbing 
melalui Yayasan Beri Perubahan 
Indonesia, TASPEN Pintar yaitu 
pemberian paket sekolah 
kepada Panti Sosial Asuhan 
Anak Balita Tunas Bangsa, 
TASPEN Berbagi yang terdiri dari 
santunan kepada 4 (empat) 
panti asuhan, pemberian 
beasiswa pendidikan, dan 
santunan karyawan/wati 
pensiunan TASPEN yang sakit 
maupun yatim/piatu.

“Tentunya kegiatan sosial ini 
juga serentak dilaksanakan di 
57 Kantor Cabang TASPEN yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 
Kami juga memberikan bantuan 
580 kursi roda untuk kaum 
difabel, ASN/keluarga serta 
masyarakat.” Ungkap kosasih.

TASPEN berbagi 
serentak di seluruh 
57 Branch office
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TASPEN dan Kementerian PAN-RB Serahkan
Penghargaan dan Santunan Kepada 8 Ahli Waris
Tenaga Medis yang Gugur Dalam Perjuangan
Menangani COVID-19

TASPEN bersama Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) hari ini 
(5/5) menyerahkan penghargaan dan 

Santunan kepada 8 ahli waris tenaga medis yang 
gugur dalam menangani COVID-19 di tempat kerja. 
Total manfaat yang diberikan kepada delapan 
ahli waris adalah sebesar Rp 2.445.033.800. 
Penyerahan secara simbolis dilakukan secara 
langsung oleh Direktur Utama TASPEN A.N.S Kosasih 
bersama dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo 
kepada ahli waris di Gedung Kementerian PAN-RB, 
Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Direktur Utama TASPEN A.N.S Kosasih 
menyampaikan,”Kami turut berduka cita atas 
gugurnya delapan tenaga medis yang juga 
merupakan Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, 
sebagai operator yang diberi amanah oleh 

TEKS Resty 
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pemerintah maka pada 
hari ini TASPEN memberikan 
santunan kepada ahli waris 
yang berhak mendapatkan 
manfaat Tabungan Hari 
Tua (THT) yang terdiri atas 
Asuransi Dwiguna dan Asuransi 
Kematian serta manfaat JKK, 
yakni santunan kematian, uang 
duka wafat, biaya pemakaman, 
dan beasiswa bagi anak 
korban. Semoga santunan 
ini bermanfaat dan dapat 
membantu meringankan beban 
keluarga dan ahli waris.”

Acara penyerahan ini juga turut 
dihadiri oleh Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Bima 
Haria Wibisana, Sekretaris 
jenderal Kementerian 
Kesehatan, Sekretaris 
Kementerian PAN-RB beserta 
jajaran Deputi Sumber Daya 
Manusia Aparatur, Deputi 
Reformasi Birokrasi Akuntabilitas 
Aparatur & Pengawasan, 
Deputi Kelembagaan & Tata 
Laksana, dan Deputi Pelayanan 
Publik Kementerian PAN-RB, 
Pemerintah Daerah Semarang, 
Pemerintah Daerah Blora, 
dan Pemerintah Daerah 
Purworejo.  TASPEN memberi 
santunan dengan komponen 
THT, Asuransi Kematian, dan 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK). Delapan pihak yang 
mendapat santunan tersebut 
adalah ahli waris dari Almh. Dr. 
Elianna Widiastuti, Alm. Dr. Sang 
Aji Widi Aneswara, Alm. Muh. 
Rodhi, A.Md.Kep, Alm. Nuryanta, 
S.Kep, Ns. M.M, Alm. dr Hery 
Prasetyo, Alm. dr. Wuryanto, 

M.Sc., Sp.PD, Alm. Destara Putra 
Awalukita, dan Alm. Soehendro, 
S.Km, M.Kes.

Dalam kesempatan yang sama, 
Kepala Badan Kepegawaian 
Negara mengungkapkan 
“Kriteria seorang PNS dikatakan 
tewas adalah apabila yang 
bersangkutan meninggal 
dunia dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya, 
meninggal dunia dalam 
keadaan yang berhubungan 
dengan dinas, meninggal 
dunia karena perbuatan 
anasir yang tidak bertanggung 
jawab dan meninggal dunia 
karena penyakit akibat kerja. 
Meninggalnya Tenaga Medis 
yang berhubungan langsung 
dalam menangani Covid-19 
masuk dalam kriteria meninggal 
dunia karena penyakit akibat 
kerja sehingga berhak atas 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan kepada para 
korban diberikan hak kenaikan 
anumerta setingkat lebih tinggi.”

Lebih lanjut Kosasih 
mengatakan, “TASPEN 
merupakan operator yang 
diberi amanah untuk mengelola 
JKK dan JKM bagi para Aparatur 
Sipil Negara (ASN). Hal ini 
bermula sejak disahkannya PP 
70 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) bagi 
Pegawai ASN dan PP 66 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 
Tahun 2015 tentang JKK dan JKM 
bagi Pegawai ASN.”
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TASPEN bersama 
Direktorat Jenderal 
Hak Asasi Manusia 
menyerahkan 

pemenuhan hak kepegawaian 
Saudara Amir, selaku Pensiunan 
Guru Agama dengan status 
ASN, yang merupakan korban 
pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) berat Talangsari. Hak 
kepegawaian yang diterima 
oleh Saudara Amir adalah 
berupa akumulasi uang 
pensiun, Tunjangan Hari Raya, 
dan pensiun 13 terhitung 
sejak bulan Desember 2005 
sampai dengan Mei 2021, 
serta Tunjangan Hari Tua 
(THT) dengan total sebesar Rp 
352.495.000. Acara penyerahan 
ini dihadiri secara langsung 
oleh Direktur Jenderal Hak 
Asasi Manusia, Senior Manager 
Data Architect dan Analytics 
PT TASPEN, Sekretaris Direktorat 
Jenderal Hak Asasi Manusia, 
Deputi Polhukam Bidang Hukum 
dan HAM, Deputi Mutasi BKN dan 
Bupati Lampung Timur di Hotel 
Wyndham Casablanca, Jakarta 
(5/5). 

Direktur Jenderal Hak Asasi 
Manusia Dr. Mualimin Abdi, 

S.H., M.H. menyampaikan 
apresiasi yang tinggi bagi 
TASPEN atas bantuan yang 
dianggap mempermudah para 
pensiunan instansi pemerintah 
di masa tuanya. “Pemenuhan 
hak kepegawaian Saudara 
Amir selaku pensiunan Guru 
Agama dengan status ASN 
yang merupakan korban 
pelanggaran HAM berat dari 
Peristiwa Talangsari telah kami 
rancang dan susun dengan 
dasar hukum yang memenuhi 
kaidah HAM yang berlaku. Hal 
ini adalah bentuk tanggung 
jawab prioritas Pemerintah 
yang ditindaklanjuti oleh 
Tim Terpadu Penanganan 
Dugaan Pelanggaran HAM 
Berat yang bertujuan untuk 
melakukan pemulihan dan 
rekonsiliasi bagi korban atau 
keluarga korban maupun  
masyarakat terdampak 
peristiwa pelanggaran HAM 
berat. Saya berterima kasih 
atas nama Pemerintah kepada 
TASPEN karena memberikan 
layanan yang luar biasa 
mudah dan proaktif sehingga 
pesertanya yang merupakan 
ASN tidak perlu datang ke 
kantor dalam pengurusan 

klaim TASPEN. Adapun besaran 
dan solusi pemenuhan hak 
kepegawaian Saudara Amir 
dalam bentuk pemberian hak 
pensiun dan Tunjangan Hari 
Tua (THT) adalah berdasarkan 
ketentuan perundangan yang 
berlaku melalui serangkaian 
koordinasi dan penelusuran 
dokumen yang dilakukan oleh 
Tim Terpadu bersama pihak 
terkait sejak tahun 2020,” jelas 
Mualimin.

Di kesempatan yang sama, 
Senior Manager Data Architect 
dan Analytics PT TASPEN 
Kandiawan mengungkapkan, 
“TASPEN berkomitmen untuk 
segera melakukan pembayaran 
hak kepegawaian Saudara 
Amir apabila kelengkapan 
dokumen telah sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Kami 
sangat berharap semoga hak 
kepegawaian yang diterima 
ini mampu membawa 
manfaat keberlanjutan dalam 
memberikan rasa aman dan 
terlebih untuk meningkatkan 
taraf kualitas hidup Saudara 
Amir sebagai pensiunan ASN 
saat memasuki usia senjanya.”

TASPEN dan Dirjen HAM Serahkan Hak
Kepegawaian Kepada  Pensiunan ASN yang 
Terdampak Peristiwa HAM Berat Talangsari
TEKS Devicca
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TASPEN kembali meraih penghargaan 
Silver Winner dalam kategori  The Most 
Promising Company in Entrepreneurial SOEs 
pada ajang BUMN Marketeers Award 2021. 

Acara penghargaan ini digelar secara daring oleh 
Markplus.Inc sebagai rangkaian kegiatan Jakarta 
Marketing Week 2021. Penghargaan yang diterima 
ini dilandasi oleh inovasi TASPEN melalui Program 
TASPEN PESONA, yaitu layanan berbasis transformasi 
digital yang terdiri dari E-klim, TASPEN Care (T-Care), 
dan otentikasi melalui smartphone.
Direktur Utama PT TASPEN ASN Kosasih mengatakan, 
“Terima kasih kepada Seluruh Insan TASPEN atas 
totalitas dan kreativitas yang ditorehkan dalam 
setiap inovasi layanan. Semoga penghargaan ini 
mampu menjadi pecutan semangat bagi TASPEN 
untuk makin bersemangat dan fokus melayani 
dalam menghadirkan beragam inovasi yang 
tetap mengedepankan akses mudah bagi peserta 
dalam menggunakan layanan. Lebih lanjut lagi, 
TASPEN sebagai Pengelola Jaminan Sosial Aparatur 

Sipil Negara dan Pejabat Negara 
berkomitmen untuk selalu menjadi yang 
terdepan dalam inovasi melalui langkah 
yang konsisten, cepat, dan tanggap 
dalam memberikan layanan yang pro-
aktif dan andal kepada seluruh peserta.”
Menteri BUMN Erick Thohir dalam 
sambutannya menegaskan, “BUMN 
Indonesia merupakan salah satu 
pilar pembangunan Indonesia. Maka 
dari itu, seluruh Perusahaan BUMN 
harus menunjukan kreativitas, inovasi, 
entrepreneurship, dan leadership untuk 
membantu mempercepat penanganan 
kesehatan dan pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia. Ajang ini diharapkan 
akan mampu mendorong BUMN untuk 
terus memacu semangatnya dalam 
mencapai kinerja BUMN yang lebih tinggi 
dari tahun ke tahun.”
Lebih lanjut lagi, Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan yang turut membuka 
BUMN Marketeers Award 2021 ini 
menyampaikan bahwa acara ini 
merupakan ajang penghargaan untuk 
para Pemasar di Indonesia atas seluruh 
pencapaian dan kontribusinya bagi 
Indonesia. Melalui penghargaan yang 
diberikan, diharapkan seluruh pemenang 
maupun nominasi mampu untuk 
meningkatkan taraf atau level kehidupan 
bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar, 
memperluas jejaring sosial, dan 
memperkaya ilmu bagi kemajuan dan 
inovasi Perusahaan kedepannya.
Penyelenggaran BUMN Marketers Awards 
2021 merupakan penggelaran yang ke-9 
dengan tema Digital Transformation in 
Marketing. Proses seleksi berlangsung 
dari bulan April hingga Juni 2021 dengan 
diikuti oleh berbagai Perusahaan BUMN 
dan Anak Perusahaannya.

TASPEN Sabet Silver Winner Kategori  The Most 
Promising Company in Entrepreneurial SOEs 
TEKS  Devicca

Edisi 124    |    Utama

2021  |   Media Informasi Layanan 25



TASPEN Salurkan Paket Sembako
dan Kursi Roda untuk PWRI dan
Pemprov Jabar

TASPEN menyalurkan bantuan sebanyak 100 paket sembako 
untuk Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) 
Unit Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan 10 kursi 
roda untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Acara 

penyerahan ini dihadiri secara langsung oleh Direktur SDM, TI 
dan Kepatuhan TASPEN Feb Sumandar dan Branch Manager KCU 
TASPEN Bandung Andi Purwadi, serta disaksian oleh Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Jawa Barat (6/5). TASPEN 
memberikan bantuan sejumlah total 570 unit kursi roda dan 
16.000 paket sembako ke 57 kantor cabang di seluruh Indonesia.
Direktur SDM, TI dan Kepatuhan TASPEN Feb Sumandar 
mengatakan, “Program ini adalah salah satu bentuk rasa syukur 
atas rahmat 58 tahun PT TASPEN berdiri dan melayani ASN 
Indonesia, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab perusahaan 
(CSR) untuk berkontribusi dengan memberikan bantuan bagi 
masyarakat di masa pandemi COVID-19. Semoga bantuan ini 
dapat menjangkau seluruh pihak yang membutuhkan, terutama 

bagi ASN dan pensiunan ASN 
yang merupakan anggota 
TASPEN. Momen ini juga kami 
manfaatkan sebagai gerbang 
pembuka bagi penyaluran 400 
sembako lainnya untuk kategori 
non-ASN di wilayah kerja KCU 
TASPEN Bandung.”
Dalam kegiatan yang sama, 
TASPEN secara simbolis 
menyerahkan santunan 
kematian atas gugurnya 
Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Barat 
Dr. H. Muhamad Solihin, M., Si., 
saat menjalankan tugasnya. 
Komponen santunan yang 

TEKS Siti
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diterima ahli waris terdiri dari 
Tabungan Hari Tua (THT), 
Jaminan Kematian, Santunan 
Untuk Kecelakaan Kerja, Uang 
Duka Tewas, Biaya Pemakaman 
dan Beasiswa bagi anak yang 
ditinggalkan. Santunan tersebut 
diberikan kepada istri korban 
Dra. Emma Siti Fatima, M.,Si., 
selaku ahi waris yang sah. 
Dalam sambutannya Ridwan 
Kamil mengungkapkan rasa 
terima kasihnya kepada TASPEN, 
“Apresiasi kepada TASPEN 
atas mekanisme pelayanan 
cepat kepada para ASN serta 
pihak-pihak yang menerima, 

khususnya untuk santunan 
bagi almarhum Bapak Solihin. 
Terima kasih juga atas 
bantuan sembako dan kursi 
roda yang diberikan kepada 
PWRI dan Pemprov Jabar. 
Semoga ridho Allah menyertai 
dan melancarkan seluruh 
bisnis dan aktivitas TASPEN  
serta membuka jalan untuk 
dapat memberikan bantuan 
yang lebih besar lagi kepada 
masyarakat sekitar di masa 
mendatang.”
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Sebagai BUMN 
pengelola jaminan 
sosial bagi Aparatur 
Sipil Negara, 

Pejabat Negara, PPPK dan 
Tenaga Honorer pada 
instansi pemerintah, PT 
Taspen (Persero) senantiasa 
meningkatkan kapasitas 
dan kualitas layanan yang 
lebih baik kepada peserta 
dengan layanan berbasis 
digital melalui penyesuaian 
teknologi dan modernisasi 
serta tetap mengikuti 
perubahan regulasi yaitu 
rencana Reformasi Jaminan 

Pensiun dan Jaminan Hari 
Tua. Sejak tahun 2005, 
Taspen menggunakan 
Application Core Business 
(ACB) dalam melakukan 
perhitungan klaim kepada 
peserta di Kantor Cabang. 
Namun dikarenakan 
perkembangan teknologi, 
penambahan peserta, 
dan perubahan regulasi, 
ACB perlu diperbaharui 
untuk dapat mendukung 
kelancaran operasional 
dan memberikan layanan 
terbaik bagi peserta, dan 
direalisasikan dengan inisiasi 

Tingkatkan Mutu Layanan TASPEN 
Luncurkan Aplikasi TDES

pembangunan aplikasi 
Taspen Digital Enterprise 
Services (TDES).

Aplikasi TDES merupakan 
core system application 
berskala enterprise yang 
dapat mengakomodir proses 
bisnis perusahaan khususnya 
user kantor cabang pada 
fungsi Layanan dan Manfaat, 
Kepesertaan serta Keuangan 
yang terintegrasi, high 
performance, reliable dan 
secure untuk meningkatkan 
kualitas layanan yang 
lebih baik kepada peserta. 

TEKS Devicca
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Kelebihan Aplikasi TDES 
dari pendahulunya adalah 
Percepatan Create Dapem 
(daftar pembayaran 
pensiun) yang sebelumnya 
10 jam menjadi 10 menit, 
Percepatan Upload Data Gaji 
ASN Aktif dari 515 Pemda dari 
15 menit ke 5 menit, Modul 
keuangan yang terpusat 
serta rekon data sekarang 
secara otomatis.

Kendala-kendala yang 
sebelumnya dihadapi dalam 
penggunaan ACB antara 
lain response time yang 
lambat, navigasi menu yang 
kompleks, perlu update 
secara berkala. Melalui 

aplikasi TDES, response 
time menjadi lebih cepat, 
tidak perlu update berkala, 
interface dan navigasi menu 
yang mudah dimengerti 
serta berbentuk web-based 
yang memungkinkan user 
dapat bekerja dari mana 
saja. Selain itu, validitas dan 
akurasi data terjaga karena 
selalu real-time atau online 
antara TDES dengan SAP.

Bekerjasama dengan 
PT Krakatau Information 
Technology sebagai pihak 
pengembang dan PT Lemtek 
Konsultan Indonesia sebagai 
pengawas, pembangunan 
aplikasi TDES dimulai pada 

Mei 2020 dan diresmikan 
satu tahun kemudian. 
Sebagai pendukung 
aplikasi TDES, user kantor 
cabang juga diberikan 
kemudahan asistensi jika 
terdapat gangguan pada 
aplikasi dengan akses ke 
Helpdesk TDES. Helpdesk 
secara langsung dikelola 
oleh tim kantor pusat 
pada masing-masing tim 
proses bisnis Layanan dan 
Pemasaran, Enterprise 
Data Management, 
Perbendaharaan dan 
Akuntansi untuk penanganan 
masalah yang lebih cepat.
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Mitsubishi Estate Indonesia 
Hiroshi Kato, Duta Besar Jepang 
untuk Republik Indonesia 
Kenji Kanasugi, Komisaris 
Utama Taspen Suhardi Alius 
serta Direktur Utama Taspen 
Properti Indonesia Bayu Utomo, 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan.

Dalam sambutannya, 
Menteri BUMN Erick Thohir 
mengapresiasi kolaborasi 
TASPEN dan Mitsubishi Estate 
Co. yang akan menghadirkan 
properti kelas dunia di jantung 
kota Jakarta. “Saya menyambut 
baik dan sangat mendukung 
kolaborasi antara TASPEN dan 
Mitsubishi Estate Co. dalam 
mengembangkan properti 
berstandar internasional 
yang mengusung konsep 
green-energy building di 
mana di properti ini juga akan 

dibangun gedung tertinggi 
di Jakarta. Saya berharap 
Mitsubishi Estate Co. sebagai 
salah satu pengembang 
properti terbesar di dunia 
akan mampu mewujudkan 
rencana ini menjadi kenyataan. 
Ini juga membuktikan bahwa 
BUMN memiliki kapasitas 
untuk berkolaborasi dengan 
mitra internasional untuk 
menghadirkan bisnis dan 
properti berkelas dunia di tanah 
air.”

Direktur Utama Taspen, A.N.S. 
Kosasih mengatakan, “Kami 
bangga dapat menggandeng 
Mitsubishi Estate Co., 
perusahaan pengembang 
properti terbesar di Jepang, 
untuk bersama- sama 
mengembangkan lahan di 
area terbaik di Jakarta. Kami 
yakin, kerjasama ini tidak 

PT Dana Tabungan 
dan Asuransi Pegawai 
Negeri (Persero) 
atau PT Taspen 

(Persero) bekerjasama 
dengan PT Mitsubishi Estate 
Co., salah satu perusahaan 
pengembang terbesar di dunia, 
dan PT Benhil Property untuk 
mengembangkan superblok 
Oasis Central Sudirman yang 
berkonsep one-stop-service 
property di atas lahan milik 
Taspen Group di kawasan jalan 
Jenderal Sudirman, Jakarta 
Pusat.

Penandatangan Kerjasama 
dilakukan pada hari ini (29/06) 
di Gedung Kementerian BUMN, 
dan dihadiri oleh Menteri BUMN 
Erick Thohir, Wakil Menteri 
BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, 
Direktur Utama Taspen A.N.S 
Kosasih, President Director 

Erick Thohir Sambut Baik 
Kerjasama Taspen dan Mitsubishi
Estate Co.

TEKS Devicca
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hanya memberikan manfaat 
bagi Taspen Group dan 
Mitsubishi Estate Co., tetapi 
juga memperkuat peran 
BUMN sebagai penggerak 
roda perekonomian Indonesia 
melalui peningkatan Foreign 
Direct Investment (FDI) 
dan mendongkrak iklim 
investasi Indonesia melalui 
penciptaan lapangan kerja 
baru, serta berkontribusi dalam 
membangun hubungan yang 
semakin baik antara Indonesia 
dan Jepang.”

Lahan yang akan 
dikembangkan Taspen Group 
bersama dengan Mitsubishi 
Estate Co. serta PT Benhil 
Property ini berada di jalan 
Jenderal Sudirman kavling 2, di 
tengah jantung kota

Jakarta. Lokasi lahan tersebut 
sangat strategis, terletak di 
kawasan Transit Oriented 
Development (TOD) yang 
sangat dekat dengan beberapa 
stasiun moda transportasi 
massal seperti MRT, LRT, Sky 
Train Bandara, KRL, dan Busway 
serta berjarak sangat dekat dari 
Pusat Bisnis, Pusat Perdagangan 
dan Pusat Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Lebih lanjut Kosasih 
menjelaskan, “Pengembangan 
lahan Sudirman milik Taspen 
Group ini akan mengusung 
konsep one-stop service 
building dan menjadi super 
blok bernama Oasis Central 
Sudirman melalui skema 
Bangun Guna Serah atau 
Build Operate Transfer yang 
akan dikelola konsorsium 
Mitsubishi Estate Co. selama 
50 tahun. Kami yakin 
Konsorsium Mitsubishi Estate 
Co. akan membangun dan 
mengembangkan properti 
serta membawa bisnis kelas 
dunia hadir di jantung Ibu Kota 
Indonesia.”

Terdiri dari 2 bangunan skala 
besar, bangunan pertama 
akan memiliki 65 lantai untuk 
Strata Title Condominiums dan 
bangunan kedua memiliki 75 
lantai dengan pemanfaatan 
untuk Office, Service Apartments 
serta fasilitas lifestyle retail 
yang akan dibangun di kedua 
bangunan. “Keseluruhan 
pengembangan akan dilakukan 
dalam satu tahap, dimana 
pekerjaan direncanakan akan 
berlangsung secara bertahap 
dalam jangka waktu 8 hingga 10 
tahun,” pungkas Kosasih.

Terdiri dari 

2 bangunan 

skala besar, 

bangunan pertama akan 

memiliki 65 lantai untuk 

Strata Title Condominiums 

dan bangunan kedua 

memiliki 75 lantai dengan 

pemanfaatan untuk Office, 

Service Apartments serta 

fasilitas lifestyle retail yang 

akan dibangun di kedua 

bangunan.

“
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Eklim, Semakin 
Mudah dan Lengkap

Lebih dari satu tahun 
TASPEN memberikan 
layanan klim secara 
online melalui EKLIM 

yang dapat ditemukan dalam 
website resmi PT TASPEN 
(Persero) www.taspen.co.id . 
Layanan klim secara online ini 
tentu memudahkan peserta 
dari segi waktu dan biaya, 
karena EKLIM dapat di akses 
dari manapun dan kapanpun 
menggunakan jaringan internet 
pada smartphone atau laptop.

Kita sadari sejak adanya 
wabah Covid-19 yang mulai 
menginvansi Indonesia pada 
Maret 2020 lalu, memaksa 
kita untuk berubah ke budaya 
dan kebiasaan yang baru. 
Hal yang paling berubah 
adalah diwajibkannya semua 
masyarakat menggunakan 
masker kemanapun pergi dan 
juga dilarangnya masyarakat 
membuat suatu kerumunan 
demi menjaga penyebaran 
wabah virus ini.

Seiring dengan go live layanan 
klim online melalui EKLIM ini, 
TASPEN telah memperbaharui 
beberapa kekurangan yang 
sempat ditemukan oleh user 
dalam aplikasi ini. Apabila 
peserta masih mengalami 
kesulitan, peserta dapat 

langsung menghubungi 
layanan 24 jam TASPEN melalui 
call center 1500 919, sosial 
media, dan TASPEN CARE tcare.
taspen.co.id.

Pada faktanya, peserta 
TASPEN banyak yang 
belum mengetahui tentang 
persyaratan-persyaratan yang 
akan di ajukan ke TASPEN dari 
kejadian yang terjadi. Menjawab 
ketidaktahuan tersebut, EKLIM 
kini semakin mudah dan 
lengkap dalam memberikan 
layanannya. Pada menu yang 
tersedia, peserta dapat memilih 
langsung kejadian apa yang 
sedang terjadi pada menu 
Jenis Pengajuan *, setelah 
menemukan kejadian atau 
pengajuan yang akan diajukan 
ke TASPEN, peserta dapat 
langsung memilihnya dan 
secara otomatis persyaratan 
yang disertai formulir akan 
langsung dapat di unduh 
melalui tombol download 
yang muncul. Setelah mengisi 
formulir yang telah diberikan 
sistem, peserta dapat langsung 
mengajukan klim online seperti 
biasanya pada EKLIM dan 
tinggal menunggu hasil dari 
klim yang di ajukan.

TEKS Adi

Pengajuan 
Klim Semakin 
mudah, 
secara 

otomatis persyaratan 
disertai dengan 
formulir dapat 
langsung di unduh. 
Setelah mengisi 
formulir peserta dapat 
langsung mengajukan 
klim online.

“
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Kepala Kantor Regional 
II BKN Surabaya Heru 
Purwaka (dua dari 
kanan) menyaksikan 

secara langsung proses 
otentikasi menggunakan 
smartphone di Kantor Cabang 
Utama Surabaya.

Kunjungan kerja dalam 
rangka koordinasi percepatan 
penerbitan SK Pensiun juga 

Penyerahan Layanan 
Klim Otomatis 
Tabungan Hari Tua 
(THT) kepada Bapak 

H. Gusmal, SE, MM periode 
2016-2021 dilaksanakan hari 
Senin tanggal 31 Mei 2021 yang 
diserahkan langsung oleh 
Ahmad Suranto, selaku Branch 
Manager PT Taspen (Persero) 
Cabang Padang di Kediaman 
Bupati Kabupaten Solok. 

“Penyerahan Tabungan Hari 

disertai diskusi terbuka 
mengenai alur proses klim 
dan kiat Taspen untuk tetap 
Andal Melayani selama masa 
pandemi COVID-19.

Dalam kunjungannya, Heru 
menyampaikan bahwa ke 
depannya Pertimbangan Teknis 

Sinergi TASPEN 
dan KANREG II 
BKN Surabaya

Penyerahan 
Tabungan Hari 
Tua (THT) Bupati 
Kabupaten Solok

Tua (THT) ini dibayarkan untuk 
periode masa bakti 2016-2021.” 
Kata Ahmad Suranto.

Kunjungan tersebut disambut 
hangat dan di apresiasi oleh 
Bupati Kabupaten Solok karena 
PT Taspen telah menjemput 
bola menyerahkan haknya. 
Beliau berharap TASPEN terus 
meningkatkan pelayanan dan 
memberikan kemudahan serta 
kepuasan kepada peserta 
terutama peserta yang usianya 

(Pertek) tidak lagi berupa 
fisik melainkan dapat diakses 
secara daring dan tidak perlu 
dicetak.

“SK Pensiun juga nantinya akan 
dilengkapi dengan barcode 
sebagai pengganti tanda 
tangan basah”, ujar Heru.

telah lanjut. Ahmad Suranto 
melanjutkan “salah satu inovasi 
terbaik di masa pandemi 
berupa digitalisasi pembayaran 
pensiun melalui Autentikasi 
by Smartphone sehingga 
para peserta pensiun tidak 
perlu antri di mitra bayar yang 
telah bekerjasama dengan PT 
Taspen”.

TEKS Cut 

TEKS Sri
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Pasca pelantikan 
Walikota dan Wakil 
Walikota Ternate 
Periode 2021 – 

2024 pada tanggal 25 April 
2021, dan telah keluarnya 
SK Pemberhentian dari 
Kementerian Dalam Negeri 
untuk Bapak Dr. H. Burhan 
Abdurahman, S.H., M.M (Walikota 
Ternate) dan Bapak H. Abdullah 
Tahir, SH (Wakil Walikota 
Ternate).

Sebagai bentuk pelayanan 
pro aktif kepada peserta dan 
Pejabat Negara, Pada tanggal 
10 dan 11 Mei 2021, Septyan Irfan 
Setiawan, Pgs. Branch Manger 
Ternate beserta Yosi Irawan, 
Kepala Cabang Mandiri Taspen 
Ternate, melakukan penyerahan 

simbolis kepada Walikota dan 
Wakil Walikota Ternate. 

Septyan mengatakan “TASPEN 
telah berkomitmen untuk 
memberikan layanan yang 
Andal kepada peserta salah 
satunya melalui kegiatan 
hari ini, Kami hadir secara pro 
aktif untuk memberikan hak 
atau manfaat Bapak Walikota 
beserta Wakil Walikota Ternate 
selaku peserta TASPEN.” 
“sewaktu menjadi Kepala 
BPKAD Kota Ternate, kerjasama 
dengan Taspen sudah sangat 
baik dan koperatif sejak tahun 
2004, dan saat saya menjadi 
Walikota banyak kerjasama 
yang sudah dilakukan Taspen 
baik kegiatan penyerahan 
kepada ASN yang mau pensiun 

Pembayaran THT Kepada Walikota 
dan Wakil Walikota Ternate Periode 2016 - 
2020
TEKS septyan

ataupun kegiatan Sosial 
lainnya, harapan saya Taspen 
selalu memberikan pelayanan 
yang baik kepada Peserta 
serta semakin sukses untuk 
Taspen” ujar Bapak Dr. H. Burhan 
Abdurahman, S.H., M.M.

“Pelayanan Taspen tentu 
sudah semakin hebat dengan 
ada nya Enrollment dan 
Otentikasi, agar tidak terjadinya 
terlanjur bayar, saya sangat 
mengapresiasi pelayanan 
Taspen yang semakin cepat 
dan mudah, namun jangan 
berpuas diri, Taspen harus 
semakin mengembangkan 
diri agar dapat menjadi BUMN 
terbaik di Indonesia” ujar Bapak 
H. Abdullah Tahir, SH
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Tepat pada tanggal 
1 Juni 2021 yang 
bertepatan dengan 
Hari Lahirnya Pancasila 

Tahun 2021 dan bertepatan 
berakhirnya masa bakti Ibu 
Dr.Ir.Hj.R. Sabrina,M.Si sebagai 
Sekretaris Daerah Provinsi 
Sumatera Utara. PT.TASPEN 
(Persero) Kantor Cabang Utama 
Medan mendapat undangan 
dari Bapak Edy Ramayadi 
Gubernur Provinsi Sumatera 
Utara yakni untuk penyerahan 
hak THT dan Pensiun kepada 
Sekda Provsu.

Dalam menghadiri acara 
tersebut diwakili oleh Pgs. 
Branch Manager Medan Bapak 
M.Asri didampingi Manager 

Layanan dan Kepesertaan 
Medan Bapak Kabul Priyatno. 
Sebelum acara dimulai seluruh 
undangan mengikuti upacara 
Hari Lahir Pancasila secara 
virtual di Aula Tengku Rizal 
Nurdin (Rumah Dinas Gubernur 
Provsu) dan dilanjutkan acara  
Penyerahan THT dan Pensiun 
kepada Ibu Dr.Ir.Hj.R. Sabrina,M.Si 
yang diserahkan langsung oleh 
Bapak Edy Ramayady Gubernur 
Sumatera Utara dan didampingi 
oleh Wakil Gubernur Provsu 
Bapak Musa Rajekshah.

Dalam sambutan Sekdaprovsu 
Ibu Dr.Ir.Hj.R.Sabrina,M.Si 
mengucapkan terima kasih 
kepada PT.TASPEN (Persero) 
atas kerjasama selama ini dan 

sekaligus atas penyerahan 
THT dan Pensiun,  dan saya 
sarankan bagi pegawai yang 
masih muda untuk mengikuti 
program Top UP THT TASPEN.”, 
pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut 
Walikota Medan Bapak Bobby 
Nasution  beserta Pejabat 
Eselon pada Kantor Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara dan 
Pemerintah Kota Medan. 

Masa Purna Bakti Sekda 
Provinsi Sumatera Utara

TEKS Putri
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Bertempat di Aula 
Gawi Sabarataan 
Pemerintah Kota 
Banjarbaru, 

telah dilaksanakan acara 
Penandatanganan Naskah 
Kesepakatan bersama 
dan Naskah Perjanjian 
Kerjasama antara Pemeritah 
Kota Banjarbaru dengan PT 
TASPEN (PERSERO) Kantor 
Cabang Banjarmasin terkait 
penyelenggaraan Mall 
Pelayanan Publik

Acara penandatanganan 
ini dilakukan oleh Branch 
Manager PT TASPEN (PERSERO) 

Tingkatkan Pelayanan, Taspen Resmi
Beroperasi Di Mall Pelayanan Publik

Kota Banjarbaru

Banjarmasin Elflina Juliati 
Hutasoit bersama Wakil Wali 
Kota Banjarbaru Wartono, SE 
serta Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Hj 
Rahmah Khairita.

PT TASPEN (Persero)  sebagai 
BUMN yang mengelola 
jaminan sosial bagi ASN, 
Pejabat Negara dan Non ASN 
, terus berkomitmen kepada 
pesertanya untuk memberikan 
layanan terbaiknya dengan 4 
Program perlindungan yang 
terdiri dari program Tabungan 
Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), dan 
Jaminan Kematian (JKM). 

Dengan ditandatanganinya 
MoU dan PKS ini, maka PT 
TASPEN (PERSERO) sudah resmi 
beroperasi di Mal Pelayanan 
Publik Kota Banjarbaru. 
Diharapkan kedepan dapat 
meningkatkan pelayanan 
kepada para peserta Taspen, 
khususnya ASN/Pensiunan 
diwilayah Banjarbaru dan 
sekitarnya.

TEKS Mohammad
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Di areal seluas 4,6 
hektar tengah 
dikembangkan 
pusat pendidikan 

Non Formal Kampung Ilmu 
sebagai tempat pelatihan dan 
pemberdayaan masyarakat, 
di Desa Cisarua, Kecamatan 
Tegalwaru, Purwakarta. 
Gagasan dan terobosan ini 
lahir dari segenap relawan 
pada Yayasan Nurani Dunia, 
yang diketuai oleh Dr. Imam B 
Prasodjo.

Sebagai wujud kepedulian 
PT TASPEN (Persero) pada 
pembangunan nasional secara 
berkelanjutan, khususnya 
memakmurkan kehidupan 
bangsa dengan peningkatan 
fasilitas pendidikan, melalui 
Program Corporate Social 
Responsibility (CSR) TASPEN 
memberikan bantuan dana 
sebesar Rp.150.000.000,- 
kepada Yayasan Nurani Dunia.

Dana tersebut akan digunakan 
untuk pembangunan Rumah 
Sinergi, sebagai tempat sinergi 
para praktisi wirausaha dan 
pendidik dalam berdiskusi serta 
berbagi pengalaman dengan 
para siswa dan masyarakat, 
demi terciptanya unit usaha 
dan para entrepreneur handal 
masa depan.

Branch Manager TASPEN 
Kantor Cabang Utama 
Bandung – Andi Purwadi 
secara simbolis menyerahkan 
bantuan kepada Ketua 
Yayasan Nurani Dunia di area 
pembangunan “Rumah Sinergi” 
Kampung Ilmu Purwakarta. 
Andi Purwadi menyampaikan 
dalam sambutannya “Kami 
sangat mengapresiasi 
segenap relawan Yayasan 
Nurani Dunia yang telah 
menggagas dan mewujudkan 
cita-cita mulia membangun 
Kampung Ilmu dengan 
harapan terbentuknya wilayah 

pendidikan yang secara efektif 
dapat membangun karakter 
peserta didik, menumbuhkan 
jiwa entrepreneurship dan 
mengembangkan pengetahuan 
dan ketrampilan dengan 
menerapkan teknologi tepat 
guna”.

Ketua Yayasan Nurani 
Dunia – Dr. Imam B Prasodjo 
menyampaikan “KAMPUNG ILMU 
merupakan rintisan terobosan 
alternatif pendidikan berbasis 
komunitas yang mencoba 
mengintegrasikan pendidikan 
nonformal dan formal yang 
melibatkan berbagai pihak 
yang peduli pada pendidikan 
dan pemberdayaan. PT TASPEN 
(Persero) salah satunya yang 
dengan nyata menunjukan 
kepedulian pada pendidikan 
anak bangsa.”

Salurkan CSR 150 juta Rupiah untuk 
Pembangunan Rumah Sinergi Kampung Ilmu 
Purwakarta
TEKS Siti
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Dominggus J. 
Risaputty, Pendeta 
sekaligus pemilik 
dari usaha minyak 

herbal khas Maluku dengan 
nama “Minyak Harum Maluku 
52 cap Rajawali” adalah salah 
satu contoh keberhasilan usaha 
yang dibantu pendanaannya 
oleh PKBL PT.TASPEN (Persero) 
Kantor Cabang Ambon. Cerita 
ini berawal dari kebiasaan 
keluarga Dominggus yang 
sudah turun temurun 
mengobati penyakit seperti 
batuk, pilek, demam, dan bisul 
menggunakan bahan baku 
Minyak Harum Maluku yang 
direbus. Metode pengobatan 
tersebut akhirnya tersebar di 
lingkungan tempat Dominggus 
tinggal, yaitu di Desa Eti Kec.
Seram Barat Kab. Seram Bagian 
Barat. Prov. Maluku.

“Pengalaman yang membuat 
saya memberanikan diri untuk 
memproduksi Minyak Harum 
Maluku ini adalah ketika mertua 
saya yang berusia 75 tahun 
terkena penyakit Diabetes 
sering mengeluh sakit pada 
bekas luka dan di bagian betis. 
Kemudian saya mengobatinya 
dengan ramuan Minyak Harum 

Sehat bersama 
Minyak Ajaib 
Racikan Mitra 
Binaan Taspen

TEKS Surya 

Maluku dan ternyata mulai 
membaik” kata Dominggus. 
Ia menjelaskan, dari situlah 
ramuan minyak ini mulai 
dikenal untuk menyembuhkan 
beberapa penyakit seperti 
demam, flu, bisul, luka diabetes 
hingga kanker.

Minyak harum Maluku racikan 
Dominggus sendiri telah ada 
sejak tahun 2006, namun hanya 
untuk kebutuhan keluarga 
dan tetangga sekitar. Bahan 
baku Minyak harum produksi 
Dominggua terdiri dari rempah-
rempah khas Maluku seperti 
cengkeh, pala, jahe merah, 
minyak kayu putih, dan rempah 
lainnya. Proses pembuatannya 
dengan cara disuling dan tidak 
menggunakan bahan-bahan 
kimia. Dengan modal sedikit, 
akhirnya Dominggus berani 
memproduksi “Minyak Harum 
Maluku 52 cap Rajawali” yang 
kini telah mempunyai kantor 
pemasaran di Kota Ambon.

 Dominggus menjadi salah 
satu orang yang memperoleh 
pinjaman dana kemitraan 
sebesar 40 juta rupiah pada 
Oktober 2020 dari PT.TASPEN 
(Persero) Kantor Cabang 

Ambon. Rencananya, dana 
tersebut akan dipergunakan 
untuk pengembangan produk 
yang dapat membantu 
penyembuhan serta 
pencegahan terhadap paparan 
virus Covid-19. “Dengan situasi 
Covid-19 ini, kami membuat 
inovasi dengan menciptakan 
masker aroma terapi dan 
cairan antiseptik yang 
membantu melawan virus 
Covid-19”, tambahnya. 

Tak hanya itu, Dominggus juga 
akan memperluas jaringan 
pemasaran hingga di seluruh 
Indonesia dengan cara 
penjualan secara online karena 
sudah mendapat ijin edar dari 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia 
(BPOM RI). Saat ini, produk 
minyak harum khas Maluku 
sudah tersedia di swalayan-
swalayan terkenal di wilayah 
Maluku. Ia berharap dapat 
mendistribusikan produknya 
hingga ke seluruh Indonesia 
karena “Minyak Harum Maluku 
52 cap Rajawali” dapat menjadi 
salah satu solusi kesehatan 
untuk masyarakat Indonesia. 
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TASPEN  terus berperan 
aktif melakukan 
aktivitas Corporate 
Social Responsibility 

(CSR) dalam masa pandemi 
COVID-19 New Normal dengan 
menerapkan Strategi Bisnis 
dan Strategi CSR. Strategi 
CSR tersebut menghasilkan 
beberapa program CSR TASPEN 
yang masuk dalam kategori 
Bencana Alam, Pendidikan/
Pelatihan, Pelestarian Alam, 
Sarana/Prasarana Umum, 
Kesehatan, Sarana Ibadah, 
dan Sosial Kemasyarakatan. 
Pada tanggal 22 Maret 2021 
lalu, TASPEN berhasil meraih 3 
(tiga) penghargaan TOP CSR 
Awards 2021 dengan tema 

Peran Strategis CSR 
dalam mendukung 
Keberlangsungan 
Bisnis yang 
Berkelanjutan di 
masa Kenormalan 
Baru / The Strategic 
Role of CSR to 
Support Continuity 
of Sustainable 
Business in 
New Normal. 
TASPEN meraih 
penghargaan 
untuk kategori 
TOP CSR Awards 
2021 Bintang 4, 
TOP Leader on 
CSR Commitment 
2021, dan Kategori 
Khusus Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan 

Wirausaha Pintar ASN.
Dalam kategori TOP CSR 
Awards 2021 Bintang 4, sistem, 
kebijakan dan pelaksanaan 
CSR TASPEN berada di level 
SANGAT BAIK dan mendukung 
strategi bisnis perusahaan, baik 
dimasa pandemic COVID-19 
maupun untuk pertumbuhan 
bisnis yang berkelanjutan. 
Selanjutnya, untuk kategori TOP 
Leader on CSR Commitment 
2021, Direktur Utama Bpk. 
A.N.S. Kosasih mendapat 
penghargaan yang dinilai 
memiliki komitmen tinggi dalam 
mendukung kelengkapan 
sistem, tata kelola, dan 
keberhasilan implementasi CSR 
di perusahaan. Penghargaan 

dalam Kategori Khusus 
yang dimiliki TASPEN adalah 
program Wirausaha Pintar, 
yaitu program yang dibuat 
untuk memberikan knowledge 
serta mendayagunakan 
peserta TASPEN/ASN dengan 
memberikan sarana advisory 
untuk mendapatkan passive 
income. Bidang usaha 
Wirausaha Pintar tersebut 
terdiri dari Rumah Pangan Kita, 
Bekerjasama dengan Bulog, Kios 
Warga, Bekerjasama dengan 
PT JSS, Hidroponik, dan Ternak 
Lele.
Dalam memutus rantai 
penyebaran COVID-19, TASPEN 
secara aktif mendukung 
Program Pemerintah untuk 
penanganan Covid-19 pada 
Tahun 2021. TASPEN telah 
mendukung vaksinasi gratis 
untuk 2.500 Lansia di DKI 
Jakarta bekerjasama dengan 
Perhimpunan Alumni Kolese 
Kanisius, Yayasan AM64, 
Panitia CC Alumni Day 2021, 
Kementerian Kesehatan RI, 
Dinas Kesehatan DKI, Sekolah 
SMP-SMA Kolese Kanisius serta 
Rumah Sakit Carolus. Selain 
itu, TASPEN telah memberikan 
bantuan ambulans kepada 
beberapa instansi, di antaranya 
adalah POLRI dan BKN.

TASPEN RAIH 3 (TIGA) PENGHARGAAN 
TOP CSR AWARDS 2021
TEKS Devicca
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TASPEN menggelar 
kegiatan Pelatihan 
Program Wirausaha 
Pintar Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Hilton Bali 
Resort (4/6). Kegiatan pelatihan 
ini menyasar kepada 150 ASN 
aktif dan yang akan memasuki 
purna tugas dari sejumlah 
kantor dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Badung. 
Turut hadir dalam acara ini 
adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa, Kepala Unit Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) TASPEN Kuspriyani, 
Branch Manager TASPEN 
Denpasar Titik Supraptiningsih 
dan Head Division Pension 
& Loyalti Management Bank 
Mandiri TASPEN Tambos 
Hutabarat.

Kepala Unit PKBL TASPEN 
Kuspriyani mengatakan, 
“Program Wirausaha Pintar 
merupakan bentuk layanan 

extra miles dari TASPEN kepada 
para ASN dan pensiunan guna 
memperhatikan kesejahteraan 
dan kelangsungan hidup ASN 
di hari tua. Tujuan dari program 
ini adalah memberikan 
pemahaman dan membuka 
mindset serta minat ASN 
terhadap wirausaha melalui 
pembekalan-pembekalan 
guna mempersiapkan ASN 
menghadapi masa purna 
tugas. Program ini diharapkan 
membawa dampak terhadap 
terbukanya lapangan 
kerja baru sebagai sarana 
pemberdayaan masyarakat 
di lingkungan sekitarnya, 
sehingga kesejateraan tidak 
hanya dinikmati oleh ASN/
pensiunan tetapi juga oleh 
masyarakat setempat. 
Dan ini merupakan bentuk 
kontribusi TASPEN untuk 
ikut mendorong ekonomi 
bangsa dengan menambah 
jumlah entrepreneur yang 
sejalan dengan target 14% 

entrepreneurship di Indonesia.”

Program Wirausaha Pintar ASN 
termasuk dalam salah satu 
program kerja unit PKBL TASPEN 
yang menjadi program kerja 
klaster Asuransi TASPEN dan 
juga Asabri. Diharapkan melalui 
pelatihan ini maka wawasan 
para ASN dan calon pensiunan 
dapat terbuka sehingga mereka 
dapat mengetahui usaha yang 
cocok dan sesuai dengan hobi 
dan keseharian kehidupan 
mereka.

“Kami berharap pada tahun 
2021 ini Program Wirausaha 
Pintar ASN dapat melakukan 
pelatihan dan pendampingan 
kepada 1000 orang ASN TASPEN 
untuk pembekalan kegiatan 
wirausaha. Ini adalah bukti 
kepedulian TASPEN untuk 
mewujudkan kesejahteraan 
yang berkelanjutan bagi 
para anggotanya dalam 
mempersiapkan hari senja. 

TASPEN Hadirkan Program Wirausaha
Pintar ASN di Bali

TEKS Resty
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Selain itu, pemilihan lokasi 
pelatihan di Bali adalah bentuk 
dukungan TASPEN sebagai 
bagian dari BUMN bagi Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
Pemerintah Indonesia, yaitu 
Work From Bali yang memiliki 
tujuan menghidupkan 
pariwisata dan perekonomian di 
Bali,” imbuh Kuspriyani.

Sekda Kabupaten Badung 
I Wayan Adi Arnawa 
mengatakan, “Kegiatan ini 
merupakan salah satu bentuk 
kepedulian Badan Usaha Milik 
Negara untuk membantu 
pemulihan perekonomian 
Indonesia. Saya mengapresiasi 
TASPEN atas pemilihan Bali 
sebagai lokasi pelatihan 
serta kepeduliannya untuk 
memberikan program 
Wirausaha kepada ASN, 
ini merupakan salah satu 
upaya untuk menghilangkan 
stigma yang melekat bahwa 
pensiunan adalah orang yang 

tidak berdaya. Saya harap 
kegiatan ini akan menimbulkan 
semangat baru bagi ASN untuk 
terus berkarya setelah dalam 
masa tuanya.”

Program Wirausaha Pintar telah 
mendapatkan apresiasi yang 
dibuktikan dengan masuknya 
program ini dalam Top 45 
Kompetisi Inovasi Pelayanan 
Publik 2019 dan TOP Inovasi 
Pelayanan Publik Kategori 
Outstanding Achievement 
of Public Service Innovation 
2020 yang diserahkan secara 
langsung oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN RB) Tjahjo 
Kumolo.

Beberapa bidang usaha 
Wirausaha Pintar TASPEN yang 
telah berjalan antara lain 
adalah Rumah Pangan Kita 
yang bekerjasama dengan 
Bulog, Kios Warga yang 

bekerjasama dengan PT JSS, 
Hidroponik dan juga Ternak Lele. 

Selain melakukan pelatihan 
melalui Program Wiraswasta 
Pintar ASN, di hari pelatihan 
berikutnya TASPEN juga 
melakukan pelatihan kepada 
sejumlah mitra binaan yang 
memperoleh bantuan dana 
kemitraan dari TASPEN. 
Pelatihan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kapabilitas mitra 
binaan TASPEN sehingga usaha 
yang dijalankan dapat terus 
berkembang.

“Kegiatan Pelatihan ini tidak 
hanya berhenti sampai di sini 
saja, Kami juga akan melakukan 
pendampingan kepada para 
ASN yang akan berwirausaha 
dan kepada seluruh mitra 
binaan milik TASPEN. Secara 
berkelanjutan, TASPEN akan 
bersinergi dengan Bank Mantap 
dalam hal permodalan usaha 
ASN ini,” pungkas Kuspriyani.
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PT TASPEN (Persero) 
memberikan bingkisan 
dalam bentuk 92 
Paket Sembako 

kepada pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja (PPPK) 
Kabupaten Klaten. Penyerahan 
diserahkan langsung oleh 
Bupati laten Sri Mulyani 
didampingi Branch Manager 
Taspen Surakarta Imam 
Haryono kepada para pegawai 
pemerintah dengan perjanjian 
kerja (PPPK) Kabupaten Klaten 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan.

“Penyerahan bantuan kepada 
pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (PPPK) 
Kabupaten Klaten adalah 
bentuk dukungan nyata TASPEN 
dalam meningkatkan kualitas 
kesejahteraan PPPK di Solo Raya. 
Bantuan ini diharapkan mampu 
membawa manfaat dalam 

meningkatkan taraf kualitas 
kesejahteraan para PPPK yang 
dikelola TASPEN, sehingga para 
PPPK bisa mengurangi beban 
keluarga di saat masa pandemi 
ini,” ucap Branch Manager 
Taspen Surakarta

Lebih lanjut, Imam Haryono 
mengatakan, kegiatan ini 
merupakan wujud tanggung 
jawab sosial (Corporate Social 
Responsibility) PT TASPEN 
(Persero) Cabang Surakarta 
kepada masyarakat. Terlebih 
lagi, menurutnya, ini adalah 
bentuk komitmen nyata TASPEN 
dalam mengusung semangat 
BUMN yang selalu melayani 
dan menebarkan kebaikan 
khususnya PPPK di wilayah Solo 
Raya.

Sementara itu, Bupati Klaten 
menyambut baik dan positif 
bantuan sembako untuk PPPK 

yang diberikan TASPEN Cabang 
Surakarta. Bupati Klaten Ibu 
Sri Mulyani, mengucapkan 
terima kasih atas bantuan 
yang diberikan TASPEN untuk 
sembako bagi para PPPK di 
Kabupaten Klaten.

“Bantuan CSR dan Sosialisasi 
yang diberikan TASPEN sangat 
bermanfaat bagi kesejahteraan 
para PPPK di wilayah 
Kabupaten Klaten karena dapat 
mendukung daya cipta, daya 
guna, dan hasil guna. Layanan 
TASPEN Cabang Surakarta yang 
luar biasa dalam meningkatkan 
pelayanan kepada ASN dan Non 
ASN, khususnya bagi PPPK di 
Kabupaten Klaten yang berupa 
Jaminan Hari Tua, Jaminan 
Kecelakaan Kerja, Jaminan 
Kematian dan Bantuan Hukum,” 
tutur Sri Mulyani.

PPPK PemKab Klaten Terima Sembako
dari Taspen Surakarta
TEKS Nova

PKBL   |    Edisi 124

2021  |   Media Informasi Layanan42



Branch Office Kupang 
menyerahkan 
bantuan senilai Rp 
100 juta kepada para 

korban bencana Siklon Tropis 
Seroja di Provinsi NTT, Selasa 
(13/4).

Bantuan tersebut dibagi dalam 
tiga bagian, masing-masing 
melalui Pos Komando Tanggap 
Darurat Bencana Badai Siklon 
Seroja Provinsi NTT senilai Rp 
50 juta, Pos Komando Tanggap 

Peduli Bencana Seroja, TASPEN 
Salurkan Bantuan Senilai 100 Juta

Darurat Bencana Badai Siklon 
Seroja Kota Kupang senilai Rp 
25 juta, dan Posko Satgas BUMN 
senilai Rp 25 juta.

Bantuan yang diserahkan 
Branch Manager (BM) PT. 
Taspen Cabang Kupang, 
Muhamad Abdul Gofur melalui 
Pos Komando Tanggap Darurat 
Bencana Badai Siklon Seroja 
NTT, diterima Koordinator 
Penggelolaan Sumbangan Para 
Pihak Posko Tanggap Darurat, 

Silvya Pekudjawang.

“Bantuan senilai Rp 100 juta 
yang kami serahkan baik 
melalui Provinsi NTT, BPBD Kota 
Kupang, dan Satgas BUMN, 
merupakan salah satu program 
kemitraan dan bina lingkungan 
TASPEN yang dikoordinasikan 
oleh Kantor Cabang Kupang. 
Bantuan dalam bentuk 
sembako sebagai bentuk 
empati TASPEN atas musibah 
yang menimpa Provinsi NTT,” 
ungkap Muhamad Abdul Gofur 
usai penyerahan bantuan, 
kemarin (13/4) siang.

PT Taspen (Persero) 
berharap, bantuan yang 
sudah diserahkan itu dapat 
bermanfaat, setidaknya 
membantu meringankan 
beban penderitaan para korban 
bencana badai Siklon Tropis 
Seroja yang terjadi di sejumlah 
daerah di NTT.

TEKS Abdul
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Taspen Innovation Box

Inovasi menjadi bagian 
tak terpisahkan dari 
budaya AKHLAK. Inovasi 
merupakan salah satu 

perilaku dari budaya Adaptif 
yang mempunyai definisi 
“Terus berinovasi dan antusias 
dalam menggerakkan ataupun 
menghadapi perubahan”. 

Lantas, seperti apa cerminan 
inovasi di Taspen sendiri?

Sebagai agile corporation, 

Taspen telah memfasilitasi 
karyawannya untuk terus 
menerus melakukan inovasi 
melalui ajang Taspen 
Innovation Award (TIA) yang 
dilakukan setahun sekali. TIA 
yang sudah diimplementasikan 
sejak tahun 2017 terbukti 
mampu menjadi channel 
bagi insan Taspen untuk 
menuangkan inovasi mereka 
melalui perlombaan yang 
dinanti setiap tahunnya. Namun 
seiring berjalanannya waktu, 

terdapat perubahan budaya 
perusahaansetelah dilakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan 
inovasi pada perusahaan, 
terdapat beberapa aspirasi 
karyawan yang ingin untuk 
mengajukan ide inovasi setiap 
saat tanpa harus menunggu 
adanya event TIA yang 
berlangsung satu tahun sekali.

Melihat antusiasme karyawan 
untuk terus mengajukan ide 
inovasi dan memenuhi sasaran 

TEKS Ardha
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strategis perusahaan dalam 
menciptakan sustainable 
innovation, maka dibuatlah 
transformasi penyelenggaraan 
inovasi, dari Taspen Innovation 
Award (TIA) menjadi Taspen 
Innbox (Taspen Innovation Box) 
yang diluncurkan di tahun 2021 
ini. 

Transformasi menjadi 
INNBOX, Innovation Box atau 
Kotak Inovasi ini dilandasi 
pemikiran bahwa untuk 
membangun budaya inovasi 
yang berkelanjutan, mindset 
penyelenggaraan inovasi 
yang hanya sebatas pada 
waktu tertentu (event) harus 
dihilangkan, sehingga Insan 
Taspen dapat mengajukan ide 
inovasi setiap waktu melalui 
Innbox. Innbox merupakan 
repositori inovasi yang 
merupakan sumbangsih dari 
seluruh insan Taspen, yang 
selanjutnya akan dipilih untuk 
dikembangkan menjadi bisnis 
baru bagi perusahaan. Hal 

ini dibutuhkan Taspen untuk 
mewujudkan Corporate Agility 
yang diterjemahkan sebagai 
kemampuan perusahaan untuk 
memperbarui diri, beradaptasi, 
berubah dengan cepat dan 
sukses dalam lingkungan bisnis 
yang sangat cepat berubah, 
ambigu serta turbulent.

Taspen INNBOX 2021 dimulai 
dengan webinar inspiratif 
bertajuk “Digital Product 
Development challenge To Win 
The Competition In Pandemic 
Era” menghadirkan Co-
Founder & CEO Investree serta 
Chief Product Gojek, sekaligus 
membuka secara resmi 
kompetisi Taspen INNBOX 2021. 
Tahapan selanjutnya adalah 
penerimaan ide inovasi yang 
merupakan pengembangan 
dari 10 Close Ideas. Close Ideas 
berasal dari kumpulan ide 
inovasi dari beberapa ajang 
penerimaan ide yang ada pada 
perusahaan seperti Taspen 
Bussines Case Competition 
(TBCC), Taspen Breaktrough 
Competition (TBIC), Project 
Assigment Management Traine 
serta Taspen Inovation Award 
(TIA). Tema inovasi 2021 berasal 
dari RKAP 2021 yaitu “Pemulihan 
Kinerja Perusahaan Melalui 
Optimalisasi Pengelolaan 
Investasi dan Penguatan 
Operasional Berbasis Teknologi 
Informasi”. 10 Close Ideas yang 
menjadi ide inovasi adalah : 

1. Pemasaran Program 
Loyalty Benefit Melalui 
Digitalisasi Layanan 
Klim Otomatis.

2. Aplikasi Wealth 
Management dan 
Insurtech untuk 
Mendukung Integrated 

Financial Services 
sebagai Framework Big 
Data TASPEN.

3. PAKOS (PROTEKSI 
ANDALAN KETIKA ONLINE 
SHOPPING).

4. Narendra Capital.

5. Taspen Long Term Care 
Insurance.

6. Taspen Aktivia 
– Asuransi jiwa 
kecelakaan diri untuk 
melindungi aktivitas 
massal.  Bebas 
beraktivitas, tanpa rasa 
cemas.

7. TASPEN’s Starterpack.

8. Rumah Senja.

9. Member Get Member 
to increase Fee Based 
Income TASPEN.

10. PEN-KOPI ‘Bikin semua 
pengen ngopi’.

Total ide yang masuk sebanyak 
117 ide yang berasal dari 48 
ide Kantor Cabang dan 16 ide 
Kantor Pusat untuk selanjutnya 
dilakukan seleksi dan pemilihan 
2 ide terbaik dari masing 
masing Close Idea sehingga 
menghasilkan 20 ide inovasi 
yang lolos ke dalam tahap 
Idea Battle. Idea Battle telah 
dilaksanakan pada 27 Mei 2021 
melalui Zoom Meeting yang 
penilaian nya dilakukan oleh 
juri internal dan juri eksternal 
dari Infobank. Tahap idea battle 
menghasilkan 10 ide terbaik dari 
masing masing Close Idea
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Terbitnya SE-7/
MBU/07/2020 tentang 
Nilai-Nilai Utama (Core 
Values) Sumber Daya 

Manusia Badan Usaha Milik 
Negara oleh Menteri BUMN 
Bpk Erick Thohir dan launching 
AKHLAK sebagai Core Values 
Taspen yang dihadiri oleh 
Wamen II BUMN Bpk Kartika 
Wirjoatmodjo pada tanggal 
22 Oktober 2020, melatar 
belakangi dalam pelaksanaan 
internalisasi AKHLAK di 
lingkungan PT Taspen (Persero).

Internalisasi AKHLAK bagi 
Insan Taspen adalah 
proses penguatan Nilai-
Nilai Perusahaan AKHLAK 

kepada seluruh Insan Taspen 
dalam rangka mendukung 
implementasi Budaya 
Perusahaan sehingga 
terbentuk keyakinan dan 
kesadaran terhadap budaya 
yang diwujudkan dalam sikap 
dan perilaku dalam bekerja. 
Pelaksanaan internalisasi 
budaya kepada karyawan 
dilakukan melalui media 
komunikasi budaya, salah 
satunya adalah Visual 
Campaign yang merupakan 
media visualisasi dalam 
menyampaikan Budaya 
Perusahaan dan Program Kerja 
Budaya Perusahaan secara 
lebih menarik.

Whatsapp Blast, Desktop 
Screen, Sticker Lift, X-Banner
Whatsapp Blast berupa 
blasting masing-masing 
core values beserta panduan 
perilaku merujuk pada SE-7/
MBU/07/2020 dilaksanakan 
setelah launching AKHLAK, 
dalam bentuk gambar 
sebagai media awareness 
bagi seluruh Insan Taspen, 
Desk Change Management 
Office bekerja sama dengan 
Sekretariat Perusahaan melalui 
wag akun bisnis Taspen 
dengan pesertanya adalah 
seluruh Insan Taspen. Blasting 
dilaksanakan tak kurang 
selama kurun waktu 3 (tiga) 
bulan, dimana blasting pertama 

Visual Campaign AKHLAK 
of TASPEN

TEKS Mala
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pada awal November untuk 
core Values Amanah dan 
blasting core values Kolaboratif 
pada awal Februari 2021.

Begitu juga dengan desktop 
screen, Desk Change 
Management Office bekerja 
sama dengan Sekretariat 
Perusahaan dan Divisi Teknologi 
Informasi, dimana masing-
masing screen karyawan 
yang terkoneksi dengan portal 
internal akan bertemakan dan 
dengan tempo waktu yang 
sama dengan whatsapp blast. 

Selanjutnya untuk Sticker Lift, 
Desk Change Management 
Office bekerja sama dengan 
Sekretariat Perusahaan 
dan Divisi Pengadaan 
dan Pemeliharaan, sejak 
pelaksanaan Launching 
AKHLAK di Auditorium Taspen, 
keseluruhan pintu lift di Gedung 
Taspen telah terpasang Sticker 
Lift tentang AKHLAK. Selain itu, 
X-Banner tentang Core Values 
AKHLAK di Seluruh Unit Kerja 
Taspen.

Lomba Video AKHLAK
Keikutsertaan dalam lomba 
ini diharapkan dapat 
meningkatkan awareness 
karyawan terhadap Core Values 
AKHLAK dimana keterlibatan 
langsung dalam pembuatan 
video. Terkumpul tidak kurang 
sebanyak 82 Video berdurasi 
tidak lebih dari 5 (lima) menit 
yang telah dikreasikan oleh 
Unit Kerja Kantor Pusat dan 
Kantor Cabang beserta Anak 
Perusahaan.

Taspen Bicara AKHLAK
Taspen Bicara AKHLAK (TBA) 
berkonsep webinar sebagai 
bagian dari proses internalisasi 
AKHLAK dengan rangkaian 
kegiatan yang akan menyasar 
pada 3 (tiga) elemen dari 
ADKAR Model yaitu Awareness, 
Desire, dan Knowledge. 
Taspen Bicara AKHLAK (TBA) 
dengan konsep seperti 
siaran radio diterapkan untuk 
memaparkan konten penting 
nan fundamental terkait Core 
Values AKHLAK. Dibawakan 
dengan ringan, santai, dan 

menyenangkan dengan tujuan 
lebih mudah diterima serta 
mampu memberi inspirasi 
sembari menuai interaksi 
di sela-sela rutinitas dan 
kesibukan kerja sehari-hari.

Webinar seri pertama kali ini 
terdapat 5 (lima) episode 
dengan pembicara adalah para 
Direksi Taspen dimana peran 
Direksi sebagai Change Sponsor 
dalam Struktur Tim Budaya 
Perusahaan, dengan fokus 
materi dimana masing-masing 
Direksi akan mengangkat 
satu core values AKHLAK. Di 
episode pertama dibuka oleh 
Direktur Utama terkait CEO 
Notes dengan tema “How to 
Implement AKHLAK in Your Daily 
Life” yang berkolaborasi dengan 
Associate Director Daya Dimensi 
Indonesia. Episode kedua 
sampai keempat masing-
masing akan diisi oleh dua 
Narasumber yang terdiri dari 
dua Direksi. 

Taspen Bicara AKHLAK (TBA) berkonsep webinar sebagai bagian dari proses 
internalisasi AKHLAK dengan rangkaian kegiatan yang akan menyasar pada 3 (tiga) 
elemen dari ADKAR Model yaitu Awareness, Desire, dan Knowledge.
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Investasi menekan 
inflasi?

Apa itu investasi? Kenapa sih investasi itu perlu? 
Kemana aja nih kita harus ber-investasi? 
Pertanyaan pertanyaan diatas sering sekali 
muncul dikalangan masyarakat saat ini, terlebih 

maraknya aktivitas berkedok investasi guna meningkatkan 
ataupun menggandakan uang secara cepat dan singkat 
yang menanamkan stigma negatif ke masyarakat umum 
tentang investasi itu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih konsep 
investasi yang baik dan benar?

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, investasi dapat diartikan 
sebagai penanaman modal, yang biasanya dilakukan dalam 
jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau 
pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk 
memperoleh keuntungan.

Dalam Bahasa awam investasi dapat diartikan sebagai 
salahsatu cara mengelola uang ataupun aset, agar uang 

TEKS Rahmad

Foto by Unsplash

Opini    |    Edisi 124

2021  |   Media Informasi Layanan48



ataupun asset tersebut 
dapat disimpan serta dapat 
bertahan melawan laju inflasi 
dan memberikan keuntungan 
dikemudian hari. Karena 
harapan mendapatkan 
keuntungan di kemudian hari 
inilah investasi disebut juga 
sebagai penanaman modal.

Sebelum membahas jauh 
tentang investasi, ada kata 
kata menarik nih terutama 
pada tujuan investasi. Salah 
satu tujuan investasi adalah 
menekan laju inflasi, nah 
apa sih inflasi itu? Banyak 
orang mengeluhkan saat ini 
biaya hidup semakin lama 
semakin tinggi dan semakin 
sulit khususnya bagi kalangan 
menengah kebawah dan 
masyarakat yang memiliki 
pendapatan yang pas-pasan. 
Apa benar harga barang 
barang semakin lama semakin 
tinggi? Atau ada faktor lain? 
Secara garis besar kenaikan 
harga barang secara terus 

menerus dan menurunnya nilai 
tukar dari uang dalam jangka 
waktu tertentu dapat dikenal 
dengan istilah inflasi.

Jenis investasi yang 
direkomendasikan dan ampuh 
menekan laju inflasi:

Logam Mulia
Logam mulia khususnya 
emas dan perak merupakan 
alat tukar bayar yang tahan 
inflasi dan banyak diminati, 
dalam jangka panjang harga 
logam mulia cenderung naik 
dan mengimbangi laju inflasi 
sehingga mengalihkan uang 
ke logam mulia merupakan 
salah satu pilihan yang tepat 
serta logam mulia mudah untuk 
dijual belikan kembali.

Saham
Akhir akhir ini investasi saham 
sedang hangat hangatnya 
menjadi bahan bincangan 
di masyarakat. Selain dapat 
menekan laju inflasi saham juga 

dapat memberikan beberapa 
macam keuntungan yang 
pertama melalui deviden dan 
yang kedua melalui capital 
gain atau kenaikan harga dari 
saham yang kita punya. Saham 
merupakan investasi dengan 
resiko menengah hingga 
tinggi, jadi sesuaikan dengan 
kebutuhan ya dalam memilih 
perusahaan yang akan dibeli 
sahamnya.

Properti
Pertumbuhan penduduk 
yang semakin hari semakin 
meningkat ditambah jumlah 
ketersediaan lahan yang 
tidak berkembang dapat 
menyebabkan nilai dari 
property semakin meningkat, 
peluang ini bisa digunakan 
sebagai sarana investasi jangka 
panjang dengan return yang 
lumayan menjanjikan dimasa 
depan.
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Ingin melihat air terjun dengan Gunung Merapi sebagai latar 
belakang? Ya, inilah jawabannya. Air Terjun Kedung Kayang 
yang berada di Desa Wonolelo, Nagrong, Kabupaten Magelang 
ini adalah salah satu air terjun dengan tampilan yang mewah 

dan megah, karena selain keindahannya saat Matahari terbit, 
background Gunung Merapi yang agung menambah kemegahan 
pemandangan air tejun yang indah ini. 

Perjalanan menuju tempat yang istimewa ini dapat ditempuh 
selama 90 menit dari Kota Jogjakarta. Dalam perjalanan menuju 
tempat indah ini, kita akan disuguhkan pemandangan khas 
pegunungan yang segar, serta rumah penduduk tradisional yang 
khas. Waktu paling tepat untuk menikmati keindahan Air Terjun 
Kedung Kayang adalah saat Matahari terbit, sekitar pukul 05.30 pagi. 
Kombinasi langit orange membara diatas Air Terjun serta Gunung 
Merapi akan memanjakan penikmatya.

Kemegahan 
Air Terjun 
Kedung Kayang
TEKS Adam
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Percaya Kah Kamu, Pada Awalnya Sepatu 
High Heel Dibuat Untuk Kaum Pria?

Sepatu hak tinggi atau yang 
akrab disebut sebagai high 
heel pada awal sejarah 
pembuatannya tidak 

diperuntukkan untuk wanita, lho. Dikutip 
dari laman bbc.co.uk, video berjudul 
“The Curious Origin of the High Heel” 
mengungkapkan sejarah dibalik 
pembuatan sepatu yang memiliki hak 
tinggi. Pasti sobat Taspen penasaran, 
bukan? Kira-kira apa saja fakta dibalik 
sepatu high heel itu?

Dirancang Pada Awalnya 
Sebagai Alas Kaki Militer
Greg Jenner, seorang sejarawan 
sekaligus penulis yang berasal 
dari Inggris, menuturkan dalam 
sebuah video bahwa heel 
pernah dipakai oleh orang-
orang di Asia Barat yang handal 
dalam bertarung sembari 
menunggangi kuda. Mereka 
akan menaiki pelana dan berdiri 
untuk menembakkan busur. 
Hees sangat membantu tumit 
untuk menahan dan menjaga 
kestabilan mereka di sanggurdi. 

Lebih lanjut Jenner 
menjelaskan bahwa Raja 
Persia (The Shah of Persia) 
atau yang dipanggil 
“Abbas the first”, pernah 
mengirim beberapa utusan 
(para pria) ke Eropa. 
Para utusan tersebut pun 
muncul dengan tampilan 
menggunakan sepatu hak 
tinggi. Lantas hal tersebut 
membuat semua orang 
yang melihatnya menjadi 
terkejut. Hingga akhirnya 
pakaian militer seperti yang 
dikenakan utusan raja Persia 
pun tiba-tiba diadopsi di 
Eropa.

TEKS Vinka

Foto by Unsplash
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Pria Memakai Heel Agar 
Terlihat Lebih Gagah Seperti 
Orang Persia
Jenner menyampaikan 
bahwa Ratu Elizabeth I mulai 
memakai heel agar terlihat 
lebih jantan. Tak lama 
kemudian, di awal tahun 1600an 
sepatu hak menjadi fashion 
dimana para pemuda mulai 
menggunakannya. Tujuannya 
tentu saja agar mereka terlihat 
lebih manly and butch. 

Disusul dengan momen besar 
ketika  Louis XIV dari Perancis 
mulai memakai sepatu hak. 
Ia digadang-gadang menjadi 
pemakai sepatu hak paling 
terkenal dalam sejarah. 
Di bawah pemerintahan 
Louis pada saat itu, muncul 
persepsi bahwa semakin 
tinggi dan merah warna hak 
sepatunya, maka semakin kuat 
lah pemakainya. Pada 1670, 
Louis mengeluarkan dekret 
yang menyatakan bahwa 
hanya bangsawan yang bisa 
memakai sepatu hak.

Heel Sebagai Simbol Sexy and 
Attractive
Dituliskan dalam cerita 
sejarah yang diceritakan 
oleh sejarawan Maude Bass-
Krueger pada artsandculture.
google.com, bahwa seiring 
berjalannya waktu, sekitar 
abad ke-18, terjadi perubahan 
bentuk sepatu antara sepatu 
wanita dan pria. Sepatu wanita 
menjadi lebih sempit, lebih 
berornamen, dan hak-nya 
lebih tinggi. Berbeda dengan 
sepatu pria yang menjadi lebih 
lebar dan kokoh. Akibatnya, 
pria berhenti memakai sepatu 
hak sekitar tahun 1730 sebagai 
reaksi terhadap anggapan 

adanya keterkaitan hak sepatu 
dengan feminis. Revolusi 
Prancis pada tahun 1789 pun 
menjadi salah satu tanda 
yang mendukung berakhirnya 
penggunaan sepatu hak secara 
definitif. 

Barulah pada tahun 1860-an, 
High heel lambat laun diyakini 
mampu membuat para wanita 
yang memakainya menjadi 
lebih sexy and attractive. 
Apalagi kemunculan teknologi 
fotografi saat itu semakin 
membuat high heel lebih 
terkenal, dimana banyak 
beredar gambar wanita yang 
difoto dengan pakaian minim 
busana, menggunakan sepatu 
hak, dan bergaya erotis.

Tren pun berkembang hingga 
tahun 1950-an akibat pengaruh 
tokoh-tokoh terkenal. Salah 
satunya karena pengaruh 
kutipan terkenal Marilyn Monroe, 
“Kami sangat berhutang budi 
pada orang yang menemukan 
sepatu hak tinggi,” kira-kira 
seperti itu ungkapnya. Marilyn 
Monroe mengganggap sepatu 
high heel sebagai sebuah asset 
yang menunjang kecantikan 
juga ketertarikan. Akibatnya 
banyak wanita yang turut 
mengikuti tren tersebut, hingga 
kini heel pun menjadi salah satu 
bagian dari item fashion dunia 
yang menjadi perhatian bagi 
para wanita.

Potret Louis XIV Memakai Sepatu Hak Merah

source : artsandculture.google.com
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Inspiratif!! Ini 6 Pelajaran Indah
dari Mr. Bean

Satu-satunya pria yang saya ketahui 
terjatuh dari langit secara misterius dalam 
keadaan bingung adalah Mr. Bean. Jika 
saya bertanya apakah dia manusia atau 

alien, saya cukup yakin bahwa dia sendiri hanya 
akan mengangkat bahunya.

Sejak memulai debutnya pada 1 Januari 1990, 
komedi yang diperankan oleh Rowan Atkinson 
ini telah mendapatkan popularitas global dan 
“meleburkan” perbedaan bahasa, budaya, jenis 
kelamin, kebangsaan, bahkan generasi. Satu kata 
yang pantas menggambarkan Mr. Bean: Legenda!

Seandainya Mr. Bean hidup di daerah kamu, besar 
kemungkinan kamu dapat bertemu dengannya di 
banyak tempat. Pria ini akan berada di dokter gigi, 
barbershop, laundry pakaian, tempat hiburan, atau 
di tempat belanja. Yah, siapa yang bisa melupakan 
“pria” ini? Dan siapa pula orang yang tega 
membencinya?

Selama bertahun-tahun, baik serial orisinal maupun 
versi animasinya, Mr. Bean tidak hanya menghibur 
kita lewat adegan-adegan cerdasnya, tapi juga 
menentukan masa kecil kita dan menyiratkan 
pelajaran-pelajaran indah untuk kehidupan yang 
juga indah.

Jadi, inilah 3 pelajaran indah nan berharga dari Mr. 
Bean perihal kehidupan.

Mengutamakan tindakan
Ketika menyaksikan serial Mr. Bean, kita tidak bisa 
mengharapkan para pemainnya menggunakan 
banyak dialog. Mereka menyampaikan setiap 
emosi dan situasi tanpa diwarnai kata-kata. Kita 
disuguhkan kebisuan yang menakjubkan.

Dan itulah salah satu pelajaran eksplisit dari Mr. 
Bean, bahwa kita bisa mengurangi kebisingan untuk 
tetap menikmati kehidupan.

Kita menemukan banyak orang 
di sekitar kita yang doyan 
mengoceh. Dan bukannya 
tidak boleh, tapi jika sekadar 
membanggakan dirinya sendiri 
atau membicarakan keburukan 
orang lain, ada baiknya mulut 
tetap tertutup dan mulailah 
meraih impian kamu tanpa 
banyak orang tahu.

Imajinasi mewarnai kehidupan
Satu hal yang paling ikonis dari 
Mr. Bean, selain pakaian dan 
mobil Mini Cooper hijaunya, 
adalah boneka Teddy Bear-
nya yang menggemaskan. 
Sepanjang episode serialnya, 
kita diberitahu bahwa Mr. Bean 
telah “memberi nyawa” pada 
bonekanya itu.

Dan karenanya, boneka Teddy 
menjadi (satu-satunya) 
sahabat Mr. Bean. Meskipun 
hanya sebuah benda mati, dia 
memperlakukannya seperti 
seorang manusia; bukti bahwa 
persahabatan terkadang 
datang dalam bentuk yang 
paling tidak biasa.

Bisa dibilang bahwa Mr. Bean 
telah membagi dunianya 
menjadi dua, yaitu dunia nyata 
dan dunia imajinasi. Boneka 
Teddy adalah bagian vital dari 
dunia imajinasinya.

Dan betapa ajaibnya, 
persahabatan dengan benda 
mati pun dapat menciptakan 
ikatan yang sangat kuat 

TEKS Danu

Foto from imdb.com
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melebihi hubungannya dengan 
makhluk hidup.

Meskipun terlalu ekstrem 
untuk meniru Mr. Bean, 
kita mendapatkan nilai 
berharganya bahwa dunia 
imajinasi dapat mengimbangi 
kenestapaan dunia nyata.

Jadi saya kira, betapa indahnya 
menghidupkan dunia imajinasi 
untuk mengimbangi kehidupan 
nyata. Dan saya melakukannya 
sejak lama.

Kreatif dalam memecahkan 
masalah
Ketika koper tidak bisa 
menampung celana panjang, 
dia memotongnya menjadi 
celana pendek. Ketika dia 
lupa membeli kuas cat, dia 
menggunakan “sahabatnya” 
sebagai pengganti. Ketika 
mengecat dinding dengan kuas 
terlalu lama, dia meledakkan 
kaleng cat dengan petasan.

Ada banyak cara unik yang 

dilakukan Mr. Bean dalam 
memecahkan masalah. 
Meskipun 90% di antaranya 
terlampau “gila”, pelajaran 
pentingnya adalah selalu ada 
jalan untuk menyelesaikan 
masalah.

Bagaimana pun juga, 
masalah tidak bisa dihindari. 
Jadi ketimbang duduk dan 
menangis di pojok ruangan, 
kamu dapat memecahkannya 
sekarang juga.

Mr. Bean adalah contoh 
yang nyata dari kekuatan 
berimprovisasi. Dan dia pun 
menunjukkannya bahwa cara 
yang tidak biasa sering kali 
berhasil. 

Mr. Bean telah menemukan 
peretasan hidup yang paling 

tidak terbayangkan. Bahkan dia 
melakukannya hanya dengan 
memanfaatkan apa yang dia 
miliki.

Nah, sebenarnya ada banyak 
lagi pelajaran berharga dari Mr. 
Bean. Tapi untuk yang lainnya, 
kamu dapat menemukannya 
sendiri.

Dan oh, jangan berpura-pura 
suka menonton film horor. Saya 
khawatir kalian akan terjebak 
dalam ketakutan yang konyol 
seperti Mr. Bean ketika di 
bioskop bersama pacarnya.

Berhenti “hidup seperti Larry” 
dan mulailah “hidup seperti Mr. 
Bean”.
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Vincenzo, 
Drama Mafia Penuh 
Dengan Kejutan

Vincenzo Cassano, seorang 
penasihat atau konselor bagi 
pemimpin mafia. Vincenzo adalah 
keturunan Korea dan memiliki 

nama asli Park Joo Hyeong. Saat kecil dia 
diadopsi oleh keluarga berkebangsaan Italia.  
Namun orang tua angkatnya meninggal 
dunia dalam sebuah tragedi sehingga 
Vincenzo menjadi anak angkat dari Fabio, 
seorang mafia paling berpengaruh di Italia. 
Sepeninggal Fabio, Vincenzo memutuskan 
untuk kembali menuju Korea Selatan, 
kemudian ia terlibat dengan Pengacara 
Hong Cha Young. Seorang pengacara 
yang akan melakukan apa saja untuk 
memenangkan kasusnya bahkan dengan 
cara kotor sekalipun. Nantinya mereka akan 
terlibat dan saling membantu bersama 
penghuni Plaza Geumga dalam melawan 
Babel Group. 

Drama dengan 20 episode ini sukses 
mencuri perhatian dengan genre yang 
menjadi pemanis dalam drama yang 
tayang di tahun ini. Drama Korea yang 
dibintangi oleh aktor ternama Song Joong 
Ki ini bergenre action-comedy.  Dengan 
sinematografi dan akting yang apik, drama 
ini sangat tepat untuk mengisi waktu 
luangmu. 

Drama yang tayang di tvN ini sukses 
besar dan meraih rating 14,6 persen saat 
penayangan episode terakhir pada Minggu, 
2 Mei 2021. Ini adalah rating tertinggi 
Vincenzo sepanjang penayangannya di 
tvN. Selain di dukung oleh pemain yang 
luar biasa, proses syuting drama Vincenzo 
sama sekali tidak dilakukan di luar negeri. 
Akan tetapi menggunakan efek CGI. 
Pemandangan Italia yang dihadirkan dalam 
drama ini adalah hasil rekayasa komputer. 
Tidak hanya gedung-gedung, helikopter pun 
merupakan efek CG.

Selain itu, selama drama ini ditayangkan 
ada banyak hal yang mengejutkan terutama 
untuk para penonton di Indonesia. Seperti 
munculnya brand Kopiko atau permen kopi 
asal Indonesia pada episode 14. Lalu, untuk 

Drama  : Vincenzo
Director  : Kim Hee-Won
Writer  : Park Jae-Bum
Network  : tvN
Episodes  : 20
Release Date : February 20 - May 2, 2021

TEKS Rahmat

Foto from AsianWiki.com
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yang kedua kalinya Kopiko 
ditampilkan pada episode 15 
oleh Vincenzo. Selain permen 
Kopiko, kopi Luwak yang berasal 
dari Indonesia juga sempat 
disebutkan oleh Kwak Dong 
Yeon dalam salah satu episode. 
Selanjutnya pada episode 16 
terdapat salah satu adegan 
ketika Vincenzo menjadi model 
agen travel Bye Bye Balloon 
yang dikelola oleh mantan 
preman, Park Seok Do (Kim 
Young Woong). 

Didukung dengan aktor dan 
aktris yang luar biasa. Drama ini 
sangat layak untuk mendapat 
pujian. Seperti kepiawaian dari 
para pemeran baik pemeran 
utama, pendukung bahkan 
cameo. Semua tampil dengan 
baik dalam sorotan kamera dan 
balutan cerita. Selain itu, meski 
bukan drama comeback dari 
Ok Taecyeon. Drama ini sukses 
merebut perhatian penonton 
berkat plot-twist yang diberikan. 
Berhasil memerankan Jang 

Joon Woo sebagai sosok bad 
villain, membuat para penonton 
sangat antusias untuk melihat 
aksinya pada setiap episode.  

Ada satu tokoh lainnya yang 
sukses membuat patah hati 
para penonton dan mungkin 
bisa bikin kamu patah hati 
juga. Ya, Jang Han-seo 
yang diperankan oleh Kwak 
Dong Yeon sukses mencuri 
perhatian. Episode terakhir 
yang membuat para fans 
kesal dan kebanyakan netizen 
mengungkapkan kekesalannya 
karena ending yang tidak 
pernah mereka harapkan. Meski 
begitu, Kwak Dong Yeon telah 
mendapatkan ruang di hati 
para penonton. 

Drama garapan dari sutradara 
Kim Hee Won dan penulis Park 
Jae Bum ini berhasil menduduki 
peringkat 6 untuk drama Korea 
rating tertinggi sepanjang masa 
di tvN. Untuk menikmati drama 
ini kamu bisa menggunakan 

situs streaming Netflix. Hingga 
saat ini, Vincenzo masih 
menjadi perbincangan hangat 
dan mencuri perhatian dunia 
dengan menjadi top show dari 
Netflix sendiri.  

Nah kalau kamu gimana nih? 
Hal apa yang bikin kamu paling 
susah move on dari Vincenzo? 
Atau jangan-jangan kamu 
belum nonton, ya? Vincenzo 
bisa jadi salah satu pilihan yang 
tepat buat kamu untuk mengisi 
waktu luangmu, ya! 
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Buku Dare! Berani Berubah Karena 
Hidup Terus Berubah yang ditulis 
oleh Wendy Grant ini merupakan 
salah satu buku dengan tema Self 
Development atau pengembangan 
diri yang berisi beberapa contoh 

masalah-masalah yang sering dihadapi 
seseorang dikehidupan sehari-hari seperti 
perasaan yang kurang baik terhadap diri sendiri, 
ketakutan untuk melihat apa yang terjadi nantinya 
hingga keraguan untuk mengubah kehidupannya 
sendiri. 

Sesuai dengan judulnya, buku ini memiliki isi 
mengenai proses bagaimana sesorang dapat 
secara percaya diri untuk mengekspresikan 
diri dengan jujur. Dengan kepercayaan diri itu, 
sesorang akan lebih positif dalam merubah 
kehidupannya menjadi semakin baik tanpa harus 
merisaukan pendapat orang lain, karena apapun 
hal yang kita lakukan tentu saja kita jugalah yang 
harus berani menghadapi risikonya.

Melalui buku ini, kita sebagai pembaca akan 
diajak untuk melakukan relaksasi dengan diri 

sendiri yang tentu saja akan 
berdampak pada kenyaman 
dan kedamaian hati kita kala 
sedang memilii berbagai 
permasalahan yang muncul. 
Gaya penulisan dalam buku ini 
dibuat dengan sederhana dan 
sangat mampu dirasakan oleh 
pembacanya. 

Buku ini melahirkan 
sebuah konsep untuk para 
pembacanya agar selalu 
mencintai diri sendiri dan 
berusaha untuk sadar dengan 
hak-hak yang dimilikinya. 
Dari hal itu, maka seseorang 
akan berusaha untuk 
mengekspresikan diri dengan 
apa yang dikehendaki. Motivasi-
motivasi yang muncul dalam 
buku ini akan menciptakan 
keberanian untuk melawan rasa 
takut yang ada didalam dirinya.

Judul : Dare! Berani Berubah Karena Hidup 
Terus Berubah 

Penulis    : Wendy Grant
Penerbit    : Bright Publisher
Tahun Terbit   : 2018
Jumlah Halaman : 212

Resensi Buku:
Dare! Berani Berubah
Karena Hidup Terus
Berubah 
TEKS Rhenez
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SILANG
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1.   Dilla Palasari

2.  Diana Leasa
3.  Sri Wulandari

Para pemenang akan segera di hubungi oleh 

Tim Media TASPEN.

Pemenang TTS Media TASPEN Edisi 123:

Mendatar

Menurun

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.

2. Nilai-nilai utama BUMN.
6. Prinsip Investasi TASPEN.
8. Istilah penentuan waktu 

diangkat/diberhentikan 
ASN yang tercantum pada 
Surat Keputusan yang 
diberikan oleh instansi 
masing-masing.

9. Dilakukan pada instrumen 
yang tepat melalui analisa 
komprehensif.

10. Memastikan terpenuhinya 
customer satisfaction & 
engagement.

1. Penerimaan pensiun yang 
diterima oleh satu orang 
dari jenis pensiun yang 
berbeda sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, 
disebut pensiun.

3. Learning agility.
4. Besarnya potongan dari 

penghasilan yang menjadi 
kewajiban peserta.

5. Surat yang diterbitkan oleh 
pimpinan instansi peserta 
yang menyatakan saat 
yang bersangkutan secara 
nyata mulai melaksanakan 
tugasnya.

7. Melakukan inovasi 
secara konsisten untuk 
menghasilkan yang lebih 
baik.
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Sejahtera Bersama
Program Pensiun

Program yang memberikan penghasilan
kepada penerima pensiun setiap bulan

sebagai jaminan hari tua dan penghargaan
atas jasa-jasa Pegawai Negeri

selama bertahun-tahun
mengabdi pada Negara
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Cepat dan Mudah dengan
TASPEN Care

tcare. taspen.co. id

Andal Melayani
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