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sampaikan, terima kasih telah
menghubungi PT TASPEN
(Persero).
Dari:
Evita Martha

Mega Mandrayani

Staf Pengelola Informasi Publik

Dari:
Agil Sudirman
Tanya:
Nenek saya selalu bermasalah saat
otentikasi taspen di HP dikarenakan
keterbatasan fisik (Kuping tidak bisa
mendengar & mata sudah tidak bisa
melihat dengan jelas). Jadi sangat sulit
untuk orang tua saya mengikuti instruksiinstruksi untuk otentikasi taspen di HP.
Apakah ada opsi lain yang bisa dilakukan
selain melakukan otentikasi taspen di HP
agar uang TASPENnya bisa dicairkan?
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga kabar Anda
sehat selalu. Kami informasikan bahwa
ketika penerima pensiun sakit/uzur dan
tidak dapat melaksanakan otentikasi
maka dapat mengajukan permohonan
perlakuan khusus ke bank yang nantinya
akan dilaksanakan kunjungan nasabah
oleh bank.
Demikan informasi yang dapat kami
sampaikan, semoga dapat membantu.
Terima kasih telah menghubungi PT
TASPEN (Persero).
Dari:
Dandewi
Tanya:
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Mau nanya ibu saya kemaren barusan
meninggal, sedangkan ibu saya dan adik
saya adalah penerima pensiunan dari
bapak.
Untuk melanjutkan proses
pensiunan dari bapak, bagaimana
persyaratannya di karenakan adik saya
masih sekolah. Minta tolong apa saja ya
persyaratannya?
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, semoga kabar Anda
sehat selalu.Ketika penerima pensiun
janda meninggal dunia maka ahli waris
dapat mengajukan uang duka wafat
dan asuransi kematian. Adapun ketika
penerima pensiun masih memiliki anak
yang berusia di bawah 25 tahun dengan
catatan belum menikah, belum bekerja
serta tercantum di dalam SK Penisun
maka berhak atas pensiun yatim/piatu.
Semua persyaratan pengajuan klaim
terdapat pada web TASPEN dan diunduh
melalui link
https://tcare.taspen.co.id/tcare/index.
php/tcare/formulir
Pengajuan klaim dapat diajukan ke
kantor TASPEN terdekat atau secara
online melalui eklaim
https://eklim.taspen.co.id/e-klim/public/
Demikan informasi yang dapat kami

Tanya:
Selamat pagi pihak TASPEN,
saya Evita, mau bertanya
apakah pensiunan yatim piatu
mendapat gaji ke 13?
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga
kabar Anda sehat selalu. Untuk
pembayaran gaji 13 masih
menunggu petunjuk teknis dari
menteri keuangan ya sobat
Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, semoga
dapat membantu.
Terima kasih telah
menghubungi PT TASPEN
(Persero).
Dari:
Kamaludin Husniah
Tanya:
Selamat siang bapak/ibu,
mohon maaf ijin menanyakan
soal tapera bagaimana cara
pencairannya?
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga
kabar Anda sehat selalu.
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telah menghubungi PT TASPEN
(Persero).
Dari:
Parto Panjaitan
Tanya:
Saya peserta taspen yang baru
saja pensiun. mohon info untuk
pencairannya?
Jawaban:

Halo sobat TASPEN, Semoga
kabar Anda sehat selalu. Ketika
PNS memasuki masa pensiun
maka silakan mengajukan
pensiun pertama dan THT.
Semua persyaratan pengajuan
klaim terdapat pada web
TASPEN dan diunduh melalui
link:
https://tcare.taspen.co.id/
tcare/index.php/tcare/formulir
Pengajuan klaim dapat
diajukan ke kantor TASPEN
terdekat atau secara online
melalui eklaim
https://eklim.taspen.co.id/eklim/public/
Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, terima kasih
telah menghubungi PT
TASPEN (Persero).

Username

Dulu
@taspen.id
Kini
@taspen

Kami informasukan bahwa
terkait pembayaran taperum
sobat dapat menghubungi Call
Center BP Tapera melalui :
1.

Call center : 021-156

2.

Whatsapp : 08118156156

3.

Email : layanan@tapera.
go.id

Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, terima kasih
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Selamatkan Pensiunan dengan
Pelayanan Bebas Corona)
melalui layanan e-klim TASPEN,
TASPEN Care, TASPEN Otentikasi,
layanan kunjungan nasabah,
hingga layanan klaim satu
jam yang telah memperoleh
sertifikasi ISO 9001:2015.

FOTO : Pemimpin Upacara (kiri) memberikan laporan kepada Inspektur Upacara (kanan) Direktur Utana A.N.S. Kosasih dalam upacara
perayaan HUT ke 59 PT TASPEN (Persero) tahun 2022.

Rayakan HUT ke-59, TASPEN Berkomitmen
Tingkatkan Kontribusi untuk Negeri

T

ASPEN telah melewati
waktu yang cukup
panjang dalam
mengelola jaminan
sosial para Aparatur Sipil
Negara (ASN). Tahun ini, di
usianya yang ke-59, TASPEN
berkomitmen untuk senantiasa
menghadirkan beragam
produk serta layanan terbaik
bagi seluruh peserta dan para
stakeholders. TASPEN juga
akan terus meningkatkan
kontribusi untuk negeri melalui
beragam kegiatan sosial,
antara lain kegiatan Taspen
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Berbagi Sembako, Taspen
Untuk Kartini Indonesia, Taspen
Untuk Pensiunan Indonesia,
Taspen Untuk Pelosok Negeri,
Taspen Berbagi Kasih, Taspen
Silaturahmi dan Taspen Peduli.
Adapun perayaan ulang tahun
TASPEN kali ini dilaksanakan
secara hybrid di Kantor
Pusat TASPEN, Jakarta Pusat
(18/04), dengan tema TASPEN
berAKHLAK dan dihadiri oleh
jajaran dewan komisaris, direksi
PT TASPEN, direksi anak cucu
perusahaan, direksi mitra bayar
TASPEN, dan karyawan TASPEN.

Direktur Utama PT TASPEN
(Persero) A.N.S Kosasih
mengatakan, “Puji dan syukur
kami panjatkan kepada Tuhan
YME atas segala petunjuk
dan berkahnya sehingga
PT TASPEN dapat terus
berkontribusi kepada negeri
dan memberikan layanan
terbaik bagi para ASN di
seluruh Indonesia selama 59
tahun. Kami berharap, momen
HUT TASPEN ke-59 ini dapat
menjadi pemicu semangat
untuk terus meningkatkan
kualitas pelayanan dan

menghadirkan beragam
inovasi untuk memudahkan
peserta. Selain itu, momen ini
juga dapat menjadi sebuah
refleksi agar TASPEN terus
dapat mendekatkan diri
dengan masyarakat, melalui
beragam Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL). Ke depan, kami
berharap kontribusi TASPEN
terhadap Indonesia dapat turut
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.”
Selama ini, TASPEN selalu
menerapkan prinsip kehatihatian dalam menjamin
keamanan dana investasi
yang dikelola. Dengan prinsip
AKHLAK, PAHALA (Pastikan
Aman, Hasil, Andal, Likuid
dan Antisipatif), dan Good
Corporate Governance (GCG),
TASPEN selalu memastikan
investasi dana peserta aman,
selalu memberikan imbal hasil
tinggi, pengelolaan yang andal,
likuiditas yang memadai, dan
selalu antisipatif terhadap
volatilitas pasar. Kinerja imbal
hasil investasi TASPEN pun
tidak kalah cemerlang jika
dibandingkan entitas usaha
serupa di enam negara, yakni
Singapura, Malaysia, Thailand,
Korea, Jepang, bahkan Amerika
Serikat.

“Dengan prinsip ini, TASPEN
optimistis kinerja investasi
dapat menjadi motor
penggerak kinerja perseroan
secara keseluruhan dan dapat
mempertahankan kinerja
prima perseroan. Kami sangat
bersyukur di tengah pandemi
seperti sekarang ini, TASPEN
tetap mampu membuahkan
kinerja yang positif, baik dari
kinerja operasional, keuangan
maupun investasi. Semua ini
dapat dicapai berkat prinsip
AKHLAK, PAHALA dan Good
Corporate Governance (GCG)
di seluruh kegiatan investasi
dan operasional kami,” kata
Kosasih.
Untuk dapat memberikan
layanan yang terbaik secara
berkelanjutan, TASPEN terus
berupaya mendekatkan
diri dengan peserta melalui
layanan tatap muka di lebih
dari 50 kantor cabang dan unit
layanan di seluruh Indonesia.
TASPEN juga bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah
setempat untuk menghadirkan
layanan tatap muka di dalam
Mal Pelayanan Publik di
beberapa wilayah di Indonesia.
Selain layanan fisik, TASPEN
juga memiliki layanan berbasis
digital, melalui program TASPEN
PESONA (TASPEN Tanggap Andal

Perpaduan antara kinerja
optimal perusahaan dan
sumber daya manusia yang
berkualitas, membuat TASPEN
berhasil meraih sejumlah
penghargaan bergengsi,
antara lain penghargaan dari
Kementerian PAN-RB dalam
ajang Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik (KIPP)
untuk kategori Outstanding
Achievement of Public
Service Innovation 2021 dan
penghargaan The Best Brand
Image in Mandatory Insurance
Category dalam ajang
Indonesia BUMN Awards 2021.
Penghargaan-penghargaan
tersebut menjadi pemantik
bagi TASPEN untuk terus
bersemangat mengoptimalkan
kinerja perusahaan di usia yang
ke-59 ini.
“TASPEN berkomitmen untuk
terus memberikan yang terbaik
baik peserta, seluruh pemangku
kepentingan, dan masyarakat.
Melalui beragam inovasi
layanan, TASPEN berharap
dapat terus mendapat tempat
di hati para pesertanya.
Momen HUT TASPEN ke-59 ini
menjadi momen yang tepat
untuk membangkitkan kembali
semangat para Insan Taspen
untuk mempersembahkan
yang terbaik bagi Negeri.
Dirgahayu Taspen ke-59. Selalu
Andal Melayani,” pungkas
Kosasih. (ARM)
2022 | Media Informasi Layanan
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TASPEN dan
KORPRI Beri
Kemudahan
untuk ASN
Miliki Rumah
Pertama
di Seluruh
Indonesia

FOTO : sambutan ketua umum KORPRI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH. di Auditorium Lt 6 PT TASPEN (Persero) kepada para ASN
secara virtual melalui zoom.
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fasilitas pembiayaan
perumahan ini sangat relevan
dan sejalan dengan program
kerja kita, yaitu meningkatkan
kesejahteraan ASN. KORPRI
mendukung penuh hadirnya
program percepatan
kepemilikan rumah pertama
bagi ASN dari TASPEN Group ini,”
ungkapnya.

T

ASPEN terus
berkomitmen untuk
meningkatkan
kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara (ASN). Komitmen
ini diwujudkan melalui sinergi
antara TASPEN dan Korps
Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI) melalui program
yang memudahkan ASN,
khususnya anggota KORPRI
untuk memiliki rumah pertama.
Dengan sinergi ini, anggota
KORPRI berkesempatan
untuk mendapatkan produk
berkualitas, lokasi yang
strategis, pembayaran cicilan
lebih terjangkau dengan
jangka waktu KPR yang lebih
panjang hingga memasuki
masa pensiun. Program ini
secara resmi diluncurkan
ditandai dengan kegiatan
bertajuk “TASPEN dan KORPRI
Menyapa ASN” yang dihadiri
langsung oleh Direktur Utama
TASPEN, A.N.S. Kosasih, Ketua
Umum Dewan Pengurus Korpri
Nasional Prof. Dr. Zudan Arif
Fakrulloh, SH. MH, dan Direktur
Utama PT Taspen Properti
Indonesia Bayu Utama di
Gedung TASPEN, Jakarta Pusat,
Jumat (17/06). Kegiatan turut
dihadiri secara daring oleh

anggota KORPRI di seluruh
Indonesia.
Direktur Utama TASPEN,
A.N.S. Kosasih mengatakan,
“Sebagai salah satu BUMN yang
menjamin masa depan ASN,
TASPEN berkomitmen untuk
selalu menghadirkan program
dan layanan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan
pesertanya. KORPRI adalah
institusi yang tepat bagi
TASPEN untuk melayani ASN.
Diharapkan kerja sama ini
dapat memudahkan seluruh
ASN di Indonesia mendapatkan
fasilitas pembiayaan
rumah pertama. Ke depan,
TASPEN akan terus berupaya
meningkatkan kualitas
layanan untuk para peserta
melalui beragam program
inovatif yang sesuai dengan
perkembangan teknologi, serta
memastikan kesejahteraan ASN
aktif maupun pensiunan.”
Pada kesempatan yang
sama, Ketua Umum Dewan
Pengurus Korpri Nasional Prof.
Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH.
Mengatakan, “Program yang
memudahkan ASN, khususnya
anggota KORPRI mendapatkan

Selain itu, turut hadir Direktur
Utama PT Taspen Properti
Indonesia, Bayu Utama yang
menjelaskan tentang skema
penyediaan perumahan untuk
ASN. Dirinya berharap, sinergi
antara TASPEN dan KORPRI
nantinya dapat mempermudah
hal-hal terkait administrasi
pemesanan dan verifikasi
administrasi, sehingga PT
Taspen Properti Indonesia
dapat melakukan persetujuan
KPR dan asuransi yang bekerja
sama dengan Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah
(ASBANDA).
Selain meresmikan program
kepemilikan rumah pertama
bagi ASN, TASPEN turut
menghadirkan PT Gemilang
Hartadinata Abadi dengan
Program Kepemilikan Emas,
khusus untuk peserta TASPEN.
Melalui program ini, nantinya
peserta TASPEN dapat
mengetahui secara langsung
nomor seri Logam Mulia yang
dipesan beserta sertifikatnya
dengan harga kompetitif,
buyback kompetitif, tanpa uang
muka, pilihan gramasi investasi,
hingga pilihan waktu cicilan
sesuai keinginan dengan tenor
enam sampai dengan 36 bulan
(tiga tahun). (VDM)
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istri almarhum Bapak Sabar
Djiwo Martono dan dihadiri
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih dan Walikota Surakarta
Gibran Rakabuming Raka
dengan menerapkan protokol
kesehatan pada Kamis (25/05).

TASPEN Group Siap Tingkatkan
Kesejahteraan ASN di Pemkot
Surakarta
FOTO :
Penandatanganan
kerja sama TASPEN
dan Pemkot Surakarta
oleh A.N.S. Kopsasih
Direktur Utama PT
TASPEN (Persero)
(kiri) dan Walikota
Surakarta Gibran
Rakabuming Raka
(kanan) terkait
Peningkatan Layanan
dan Kepesertaan
Program TASPEN
Group di lingkungan
Pemkot Surakarta.
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K

omitmen TASPEN untuk
terus meningkatkan
kualitas layanan
dan kepesertaan
program TASPEN Group bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Indonesia. Kali ini, komitmen
tersebut diwujudkan melalui
serangkaian kegiatan, antara
lain penandatanganan kerja
sama TASPEN dan Pemerintah
Kota (Pemkot) Surakarta
terkait Peningkatan Layanan
dan Kepesertaan Program

TASPEN Group di lingkungan
pemerintah Kota Surakarta,
penyerahan Anjungan Dukcapil
Mandiri (ADM) dari Dirjen
Dukcapil kepada Pemkot
Surakarta dan kegiatan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) berupa serah
terima bantuan renovasi rumah
kepada istri dari almarhum
pensiunan kepala sekolah SDN
2, Sawahan, Boyolali, Jawa
Tengah. Kegiatan berlangsung
di rumah Ibu Sri Lestari selaku

Direktur Utama A.N.S Kosasih
mengatakan, “TASPEN sebagai
perusahaan pengelola jaminan
sosial, berkomitmen untuk terus
meningkatkan layanan dan
kemudahan bagi seluruh ASN di
Indonesia. Penandatanganan
kerja sama ini merupakan
wujud aktif kami dalam
meningkatkan kesejahteraan
para ASN dan pensiunan ASN
di kota Surakarta, melalui
beragam produk dan layanan
andal dari TASPEN Group.
TASPEN senantiasa berupaya
untuk adaptif dengan
perkembangan teknologi guna
dapat menciptakan inovasi
produk dan layanan yang
terbaik kepada seluruh peserta.
Kami berharap seluruh inovasi
produk dan layanan dari TASPEN
Group dapat bermanfaat
bagi warga Kota Surakarta,
khususnya para ASN aktif
maupun pensiunan.”
Kegiatan ini turut dihadiri
Direktur Operasional TASPEN

Ariyandi, Komisaris Bank
Mandiri TASPEN Zudan Arif
Fakrulloh, Direktur Utama Bank
Mandiri TASPEN Elmamber
P. Sinaga dan Direktur Bisnis
Bank Mandiri TASPEN Maswar
Purnama. Melalui kerja sama
ini, TASPEN Group berkomitmen
untuk meningkatkan layanan
Program Tabungan Hari Tua
(JHT), pensiunan, Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), dan
Jaminan Kematian (JKM)
bagi ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta.
Selain itu, TASPEN Group akan
mengoptimalkan pemanfaatan
inovasi aplikasi pengelolaan
gaji (SIMGAJI) untuk Pemerintah
Kota Surakarta dan bersinergi
dalam pelaksanaan TJSL di
wilayah Kota Surakarta.
Walikota Surakarta Gibran
Rakabuming Raka mengatakan,
“Apresiasi kami berikan
kepada TASPEN Group
atas komitmennya untuk
meningkatkan perlindungan
dan kesejahteraan para
ASN dan pensiunan ASN,
pejabat negara, dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta.
Kami berharap kerja sama
ini dapat meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat
Kota Surakarta, khususnya ASN
aktif dan pensiunan Pemkot
Surakarta.”
Untuk dapat meningkatkan
kualitas layanan, TASPEN Group
juga melakukan peningkatan
sumber daya manusia (SDM) di
lingkungan perusahaan. Hal itu
diwujudkan dengan melakukan
penandatanganan kerja
sama dengan Pengurus Pusat
Asosiasi Pengajar Hukum Tata
Negara dan Hukum Administrasi
Negara (PP APHTN-HAN) pada
Jumat (20/05). Kerja sama ini
bertujuan untuk meningkatkan
profesionalitas dan kapabilitas
SDM terkait hukum jaminan
sosial Indonesia.
“TASPEN senantiasa aktif
mencari peluang untuk
bersinergi dengan berbagai
pihak untuk meningkatkan
layanan dan kesejahteraan
para ASN di Indonesia. Ke
depan, kami berharap dapat
melakukan sinergi dengan
pemerintah kota/daerah
lainnya untuk memastikan
layanan optimal diberikan
kepada para ASN dan
pensiunan ASN secara merata.”
kata Kosasih. (VDP)
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FOTO : Penandatanganan kerja sama
TASPEN dan Himpunan Bank Milik Negara
(HIMBARA), antara lain PT Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dan PT Bank Negara
Indonesia (BNI) serta Badan Pengelola
Tabungan Perumahan Rakyat (BP
TAPERA) dan PT Gemilang Hartadinata
Abadi.

Permudah Layanan Bagi Peserta

TASPEN Tandatangani
Kerja Sama dengan
HIMBARA, dan TAPERA

P

ermudah Layanan
kepada peserta TASPEN
tandatanga kerja sama
(PKS) dengan Himpunan
Bank Milik Negara (HIMBARA),
antara lain PT Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dan PT Bank
Negara Indonesia (BNI) serta
Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (BP TAPERA)
dan PT Gemilang Hartadinata
Abadi. Diharapkan kerja
sama ini akan memudahkan
peserta TASPEN mendapatkan
layanan optimal dengan
mudah dan lancar. Kegiatan
penandatanganan ini dihadiri
langsung oleh Direktur Utama
PT TASPEN A.N.S Kosasih, Direktur
Utama Bank BRI Sunarso,
Direktur Utama Bank BNI Royke
Tumilaar, Komisioner BP TAPERA
Adi Setianto dan Direktur Utama
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PT Gemilang Hartadinata
Abadi Cuncun Muliawan,
di Auditorium Kantor Pusat
TASPEN, Jakarta Pusat (31/05).
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih mengatakan, “Suatu
kehormatan bagi TASPEN untuk
dapat bekerja sama dengan
Mitra Layanan yang sudah
terbukti unggul dalam melayani
nasabah di dunia perbankan.
Kegiatan ini merupakan upaya
TASPEN untuk meningkatkan
kualitas layanan yang prima
kepada peserta TASPEN
dalam hal pembayaran
Tabungan Hari Tua (THT),
Program Pensiun, Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), dan
Jaminan Kematian (JKM)
melalui rekening bank. Selain
itu, TASPEN akan memperluas

kerja sama bisnis dan layanan
yang sudah terjalin dengan
BP TAPERA. Hal ini tentu akan
turut meningkatkan kualitas
layanan kepada peserta
TASPEN. Hari ini juga, TASPEN
bersinergi dengan PT Gemilang
Hartadinata Abadi, dalam
lingkup kerjasama tabungan
sejahtera kepemilikan
emas yang tentunya akan
memberikan imbal hasil yang
menguntungkan untuk masa
depan nantinya. Ke depan,
kami akan terus berupaya
meningkatkan kemudahan
layanan untuk para peserta
melalui beragam program
yang inovatif dan sesuai
dengan perkembangan
teknologi terkini.”
Melalui kerjasama ini,

para pensiunan kini dapat
melakukan enrollment,
otentikasi, pengembalian Surat
Pengesahan Tanda Bukti Diri
(SPTB), permintaan informasi,
dan lainnya melalui Bank BRI
dan Bank BNI. Selain itu, peserta
kini bisa mengakses layanan
TAPERA di seluruh jaringan
kantor cabang TASPEN. TAPERA
akan memberikan perluasan
fasilitas pembiayaan KPR/
KBR/KRR TAPERA bagi peserta
TASPEN yang akan pensiun
dalam waktu dekat. Dengan
demikian, para peserta akan
lebih mudah mendapatkan
akses layanan dari Mitra
Layanan dan TAPERA yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, kini peserta
aktif dan pensiunan yang
dikelola oleh TASPEN dapat

mengikuti program “TASPEN
EMAS”. Salah satu keuntungan
program kepemilikan Logam
Mulia ini yaitu dapat dicicil, hal
ini akan mempermudah para
peserta aktif dan pensiunan
untuk mulai berinvestasi pada
emas yang bersifat lebih
fleksibel dan dapat dijual setiap
saat dengan nilai investasi
yang baik.
Direktur Utama Bank BRI
Sunarso menyampaikan,
“Apresiasi tertinggi kami berikan
kepada TASPEN atas komitmen
bersama ini. Bank BRI turut
berupaya untuk memberikan
layanan yang terbaik untuk
menyalurkan semua hak dan
juga mempermudah akses
layanan keTASPENan kepada
para peserta TASPEN.”

Sebelumnya, sebagai BUMN
yang bergerak di bidang
jaminan sosial bagi ASN dan
Pejabat Negara, TASPEN telah
bekerja sama dengan Bank
Mandiri Taspen, Bank Bukopin,
Bank Woori Saudara dan
beberapa mitra perbankan
lainnya. Diharapkan kerja sama
ini akan memudahkan peserta
TASPEN mendapatkan layanan
yang optimal dengan mudah
dan lancar. (KAN)
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TASPEN Beri Apresiasi Kepada
Pemda dengan Pemenuhan Hak
dan Kewajiban ASN Terbaik
FOTO : Penyerahan Apresiasi
kepada Pemda dengan
Pemenuhan Hak dan
Kewajiban ASN Terbaik,
diserahkan langsung oleh
Suhardi Alius Komisaris
Utama TASPEN ( kiri) dan
disaksikan oleh A.N.S.
Kosasih Direktur Utama
TASPEN (Kanan) kepada
Pemprov Sumatera Barat,
Pemkot Magelang dan
Pemkab Sumatera Selatan

16

2022 | Media Informasi Layanan

S

ebagai perusahaan
BUMN di bidang
jaminan sosial, PT
TASPEN (Persero)
berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas
pelayanan dan sinergi dengan
seluruh stakeholders guna
menciptakan pelayanan
optimal kepada seluruh
peserta. Kali ini, komitmen ini
diwujudkan melalui pemberian
penghargaan TASPEN Awards
kepada Pemerintah Daerah
yang telah melaksanakan
kewajiban dan pelayanan
optimal kepada peserta
TASPEN, antara lain, Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
sebagai Pemerintah Provinsi

Terbaik, Pemerintah Kota
Magelang, Jawa Tengah
sebagai Pemerintah Kota
Terbaik dan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Sumatera Selatan sebagai
Pemerintah Kabupaten Terbaik.
Penghargaan ini diserahkan
langsung oleh Direktur Utama
PT TASPEN (Persero), A.N.S.
Kosasih di Hotel Bidakara,
Jakarta Selatan (02/06)
pada rangkaian kegiatan
Rapat Koordinasi Nasional
Keuangan Daerah tahun
2022 yang diselenggarakan
oleh Kementerian Dalam
Negeri. Direktur Utama PT
TASPEN (Persero) A.N.S.
Kosasih mengatakan,

“TASPEN senantiasa
memberikan apresiasi
yang tinggi kepada seluruh
Pemerintah Daerah, yang
telah mengimplementasikan
SIMGAJI berbasis web guna
memudahkan integrasi dengan
berbagai sistem eksternal
dan menghasilkan data
peserta yang akurat. TASPEN
dengan bangga memberikan
penghargaan TASPEN Awards
kepada Pemerintah Daerah
yang memiliki atensi terbaik
kepada TASPEN melalui
ketepatan waktu penyetoran
iuran peserta, penerbitan
SKPP, Top-Up manfaat
peserta, penggunaan SimGAJI,
penyampaian data gaji
hingga kelengkapan data
keluarga. Kami berharap
melalui penghargaan ini, dapat
lebih meningkatkan sinergi
Pemerintah Daerah dan TASPEN
guna meningkatkan kualitas
layanan kepada para peserta.”

Kegiatan Rapat Koordinasi
Nasional Keuangan Daerah
tahun 2022 yang bertema
“Percepatan Realisasi
APBD dan Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam
Negeri” ini diharapkan akan
memicu semangat bagi
seluruh stakeholders dalam
memberikan pelayanan dan
melaksanakan kewajiban
kepada seluruh peserta dengan
sebaik-baiknya. Di samping itu,
Penghargaan ini membuktikan
bahwa TASPEN selalu berupaya
memberikan kemudahan bagi
para peserta terutama bagi
stakeholders untuk mengakses
dan memberikan pelayanan
yang prima.
Dalam kegiatan ini juga,
turut dilakukan penyerahan
3 unit Ambulans sebagai
apresiasi kepada para
pemenang TASPEN Awards,
yakni Pemerintah Provinsi
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Sumatera Barat, Pemerintah
Kota Magelang dan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering
Ulu (OKU). Penyerahan ini
diberikan secara simbolis oleh
Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, Komisaris Utama
PT TASPEN (Persero) Suhardi
Alius dan Direktur Utama
PT TASPEN (Persero) A.N.S.
Kosasih. Penghargaan tersebut
diberikan oleh TASPEN kepada
Pemerintah Daerah terpilih
dengan berdasarkan aspek
ketepatan waktu penyetoran
iuran peserta, penerbitan
SKPP, Top-Up manfaat
peserta, penggunaan SimGAJI,
penyampaian data gaji hingga
kelengkapan data keluarga,
serta sebagai apresiasi atas
kerja sama dan dukungan
pelaksanaan seluruh program
TASPEN dan TASPEN Group.
(PDP)
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Berita Utama
Pamekasan. Terhitung, TASPEN
Cabang Pamekasan telah
melayani 33.479 Peserta ASN
Aktif, 3.398 Peserta PPPK Daerah
dan 29.473 Peserta Pensiun. Di
samping itu, terdapat 10 mitra
bayar yang bekerja sama
dengan PT TASPEN (Persero)
untuk melayani seluruh peserta
di lingkungan Kabupaten
Pamekasan dan sekitarnya,
termasuk Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten
Sampang dan Kabupaten
Sumenep.

FOTO : Pemotongan Pita Peresmian Gedung Kantor PT TASPEN (Persero) Cabang Pamekasan oleh Bupati Kabupaten Pamekasan
bersama Jajaran Direksi TASPEN.

Tingkatkan Kenyamanan Peserta di Pulau
Madura, TASPEN Resmikan Kantor Cabang di
Pamekasan

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus
meningkatkan kualitas
pelayanan kepada
peserta, salah satunya melalui
peningkatkan kualitas tempat
dan sarana pelayanan secara
optimal. Berkenaan dengan
komitmen tersebut, TASPEN
meresmikan Gedung Kantor
PT TASPEN (persero) Cabang
Pamekasan yang beralamat di
Jl. Kabupaten No. 110, Kel. Bugih,
Kec. Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan (07/06). Kegiatan
ini dihadiri langsung oleh
Direktur Utama TASPEN, A.N.S.
Kosasih didampingi Direktur
Perencanaan dan Aktuaria
TASPEN Feb Sumandar, Direktur
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Operasional TASPEN Ariyandi,
Bupati Kabupaten Pamekasan
H. Baddrut Tamam, Wakil
Bupati Pamekasan Fattah Yasin
dan Wakil Bupati Sampang
H. Abdullah Hidayat. Kegiatan
peresmian dilanjutkaan dengan
room tour Gedung Kantor
TASPEN Cabang Pamekasan
dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan.
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan, “TASPEN
senantiasa berupaya untuk
meningkatkan kualitas
pelayanannya kepada para
Peserta. Di samping pelayanan
digital yang Kami hadirkan,
TASPEN memahami bahwa

TASPEN senantiasa berupaya
meningkatkan kesejahteraan
peserta melalui berbagai
inovasi layanan, antara lain,
fasilitas ASN melakukan Top
Up Manfaat pada Taspen Life,
layanan perbankan melalui
Bank Mandiri Taspen (Bank
Mantap), program perumahan

melalui Taspen Properti
Indonesia dan BP-TAPERA, dan
program Tabungan Sejahtera
Kepemilikan Emas (TASPEN
EMAS). Pada agenda ini, turut
diserahkan bantuan sarana/
prasarana dan penyaluran
dana kemitraan kepada Bupati
Kabupaten Pamekasan H.
Baddrut Tamam. Penyerahan
bantuan ini diharapkan dapat
mengeratkan sinergi TASPEN
dan Kabupaten Pamekasan
dalam meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap para ASN
aktif dan Pensiunan.
Bupati Kabupaten Pamekasan
H. Baddrut Tamam
mengatakan, “Kami sungguh
sangat berbahagia, yang
pertama pembangunan kantor
TASPEN cabang Pamekasan
akhirnya selesai tanpa kendala.
Mudah-mudahan semangat
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etos dan kolaborasinya bisa
terus terjaga kedepannya.
Kemudian, TASPEN ini luar biasa,
memiliki beragam teknologi
yang mampu memudahkan
pelayanan terutama di masa
pandemi seperti saat ini. Kami
mengapresiasi TASPEN atas
komitmennya menghadirkan
inovasi program dan
kemudahan mendapatkan Hak
dan Manfaat maksimal dari
negara bagi seluruh ASN aktif
maupun para Pensiunan yang
telah mengabdi di lingkungan
Kabupaten Pamekasan.
Ke depan, kami berharap
dapat saling bersinergi, guna
meningkatkan kesejahteraan
para ASN Aktif dan Pensiunan
di lingkungan Kabupaten
Pamekasan.” (RB)

kualitas sarana dan prasarana
perkantoran memiliki peran
besar terhadap upaya kami
memberikan pelayanan tatap
muka secara optimal kepada
para Peserta, khususnya
bagi para Peserta TASPEN di
daerah Pamekasan. Kantor
Cabang Pamekasan terbaru
ini akan dioptimalkan untuk
terus memberikan kemudahan
dan kenyamanan para
Peserta dalam mendapatkan
pelayanan TASPEN.”
Sejak 1 Januari 2018, Kantor
PT TASPEN (Persero) Cabang
Pamekasan beralamat di Jl.
Trunojoyo No.325, Desa Laden,
Kec. Pamekasan, Kabupaten
2022 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Raih Bronze Winner dalam Ajang BUMN
Entreprenurial Marketing Award 2022
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Berikan Layanan Terbaik Bagi Peserta, TASPEN
Tandatangani Kerjasama dengan Mitra Layanan
Perbankan

FOTO : TASPEN berhasil meraih
penghargaan Bronze Winner pada
kategori The Most Promising Company
in Marketing 3.0 dalam ajang BUMN
Entrepreneurial Marketing Award 2022.

S

ebagai salah satu
BUMN di bidang
jaminan sosial, PT
TASPEN (Persero)
senantiasa berkomitmen untuk
menghadirkan inovasi layanan
dan meningkatkan kualitas
layanan digital bagi peserta.
Berkat beragam inovasi yang
telah dilakukan, TASPEN berhasil
meraih penghargaan Bronze
Winner pada kategori The
Most Promising Company in
Marketing 3.0 dalam ajang
BUMN Entrepreneurial Marketing
Award 2022. Penghargaan ini
membuktikan bahwa TASPEN
selalu berupaya memberikan
kemudahan bagi peserta
untuk mengakses layanan
dan terus berinovasi di tengah
perkembangan teknologi.
Penghargaan ini diterima
langsung oleh Plt. Public
Relation Department Head
TASPEN, Indra Pratama Pasaribu
di Atrium Mall Kota Kasablanka,
Jakarta (18/05) pada hari
pertama rangkaian kegiatan
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Jakarta Marketing Week
2022 yang diselenggarakan
MarkplusInc.
Direktur Utama PT TASPEN
A.N.S Kosasih mengatakan,
“Apresiasi tertinggi kami
berikan kepada seluruh Insan
TASPEN atas dukungan dan
kontribusi yang maksimal serta
kreativitasnya selama ini dalam
menciptakan beragam inovasi
layanan digital. Kami percaya
bahwa kualitas prima dan
seluruh inovasi layanan TASPEN
dibangun untuk memudahkan
peserta mengakses layanan
yang optimal dan sebagai
apresiasi kepada para
ASN pensiunan ASN yang
telah mengabdi kepada
negara. Penghargaan kali ini
diharapkan dapat menjadi
pemicu semangat TASPEN
untuk terus menghadirkan
beragam inovasi layanan
sesuai perkembangan
teknologi terkini.” Penghargaan
kali ini diberikan kepada

TASPEN berkat transformasi
digital yang dilakukan melalui
Program TASPEN PESONA, yaitu
layanan berbasis tranformasi
digital TASPEN yang terdiri
dari, E-Klaim, TASPEN Care
(T-Care), Wirausaha Pintar
ASN, dan TASPENPreneur yang
merupakan wadah bagi UMKM
mitra binaan TASPEN untuk
meningkatkan kompetensi
usaha mikro dan kecil sehingga
mampu unggul dan mandiri
hingga menciptakan lapangan
kerja.
Program TASPEN PESONA
secara aktif telah memberikan
kemudahan akses layanan bagi
ratusan ASN dan kesejahteraan
masyarakat. Hingga bulan
April 2022, tercatat sebanyak
6.610 peserta TASPEN telah
menggunakan layanan T-Care
untuk pengurusan seluruh
layanan TASPEN. Sementara itu,
sebanyak 31.420 klaim peserta
telah berhasil diselesaikan
secara optimal melalui layanan
E-Klaim. Hal ini merupakan
bukti konkret bahwa TASPEN
selalu memberikan yang
terbaik dalam pelayanan yang
berbasis digital. (PDP)

FOTO : Penandatanganan kerjasama dengan empat Mitra Layanan TASPEN, di antaranya, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BPD BJB) Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, dan PT Bank Capital Indonesia Tbk.

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus
meningkatkan
kualitas layanan bagi
peserta. Kali ini, komitmen
tersebut diwujudkan
melalui penandatanganan
kerjasama dengan empat
Mitra Layanan TASPEN, di
antaranya, PT Bank Syariah
Indonesia (BSI) Tbk, PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten (BPD BJB)
Tbk, PT Bank Neo Commerce
Tbk, dan PT Bank Capital
Indonesia Tbk. Diharapkan
dengan adanya kerjasama ini
akan memudahkan peserta
TASPEN dalam mendapatkan
layanan terbaik dengan
mudah dan lancar. Adapun
kegiatan penandatanganan
kerjasama ditandatangani
secara langsung oleh Direktur

Utama TASPEN A.N.S. Kosasih
dan empat Direktur Utama
Mitra Layanan TASPEN di
Auditorium Kantor Pusat
TASPEN, Jakarta Pusat (25/04)
dengan menerapkan protokol
kesehatan ketat.
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih mengatakan, “Suatu
kehormatan bagi TASPEN untuk
dapat bekerja sama dengan
empat Mitra Layanan yang
sudah terbukti unggul dan
terpercaya dalam melayani
nasabah di dunia perbankan.
Penandatanganan kerjasama
ini merupakan upaya TASPEN
untuk terus meningkatkan
kualitas layanan terbaik kepada
peserta TASPEN dalam hal
pembayaran Tabungan Hari
Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan
Kecelakaan Kerja, dan Jaminan

Kematian melalui rekening
bank. Ke depan, TASPEN
akan terus meningkatkan
kemudahan layanan terbaik
kepada peserta sesuai dengan
perkembangan teknologi
terkini dan berbasis digital
sehingga peserta TASPEN dapat
mengakses layanan dengan
gampang dan mudah.”
Dengan kerjasama ini,
peserta TASPEN dapat
melakukan enrollment,
otentikasi, pengembalian Surat
Pengesahan Tanda Bukti Diri
(SPTB), permintaan informasi,
dan lainnya melalui empat
Mitra Layanan TASPEN. Dengan
demikian, peserta TASPEN akan
lebih mudah mendapatkan
akses layanan dari Mitra
Layanan yang tersebar di
seluruh Indonesia. (BGS)
2022 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Sosialisasikan Program dan Layanan ke
ASN Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah

FOTO : TASPEN secara simbolis menyerahkan klaim Jaminan Kematian (JKM) dan klaim
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) masing-masing terhadap alm. Bapak Gunarto dan
Bapak Subarto yang mengalami kecelakaan saat bertugas.

S

ebagai BUMN yang
bergerak di bidang
jaminan sosial Aparatur
Sipil Negara (ASN), PT
TASPEN (Persero) senantiasa
berupaya meningkatkan
kesejahteraan pesertanya di
seluruh Indonesia. Kali ini, PT
TASPEN menggelar kegiatan
Sosialisasi Peningkatan
Kesejahteraan ASN di Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) Kalimantan
Tengah melalui Kantor Cabang
Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, secara hybrid pada
Kamis (21/04). Kegiatan yang
dihadiri 1.200 peserta, dengan
rincian 150 peserta offline
dan 1.050 peserta online ini
turut dihadiri Kepala Kanwil
kemenkumham Kalimantan
Tengah Dr. Ilham Djaya, SH, MH,
M.Pd., Kepala Cabang TASPEN
Palangkaraya Toni Eko Sucahyo,
Regional Business Manager
Taspen Life Shofia Wulandari
dan Pimpinan Cabang Bank
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Mandiri TASPEN Palangkaraya
Raldo Caesar.
Kepala Kantor Cabang TASPEN
Palangkaraya Toni Eko Sucahyo
menyampaikan, “TASPEN
sebagai perusahaan jaminan
sosial bagi ASN, senantiasa
memperhatikan kesejahteraan
ASN dan berupaya
mengedukasi peserta tentang
Program keTASPENan. Hal ini
diperlukan agar para ASN
yang memasuki masa pensiun
lebih memahami program
dan layanan TASPEN Group
serta tata cara mengurus
berkas yang berkaitan dengan
pensiun. Diharapkan sosialisasi
ini dapat bermanfaat bagi
peserta TASPEN dan menjadi
wujud nyata TASPEN selalu
hadir untuk andal melayani
peserta di seluruh Indonesia.”
Kakanwil Kemenkumham
Kalteng Dr. Ilham Djaya,
SH, MH, M.Pd mengatakan,
“Kami sangat mengapresiasi

layanan PT TASPEN Kantor
Cabang Palangkaraya yang
secara proaktif memberikan
edukasi kepada peserta ASN
di lingkungan Kemenkumham
mengenai layanan dan
program TASPEN Group.
Semoga infomasi yang
disampaikan para pemateri
dalam kegiatan ini dapat
bermanfaat dengan baik.
Selain itu, kami berterima
kasih kepada TASPEN atas
pengurusan klaim TASPEN yang
berjalan baik untuk pegawai
kami alm. Bapak Gunarto
dan Bapak Subarto yang
mengalami kecelakaan saat
bertugas.”
Selain sosialisasi, TASPEN juga
secara simbolis menyerahkan
klaim Jaminan Kematian (JKM)
dan klaim Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) masing-masing
terhadap alm. Bapak Gunarto
dan Bapak Subarto yang
mengalami kecelakaan saat
bertugas. Selain itu, TASPEN
juga menyerahkan secara
simbolis kepada Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
atas nama Muhammad Rafid
Zuhdi dan Mar’atul Azkiah atas
kepesertaannya di TASPEN. (FG)
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TASPEN Tingkatkan Kepedulian Bahaya Kanker
Serviks Kepada ASN Perempuan

FOTO : TASPEN tingkatkan kepedulian bahaya kanker serviks kepada ASN perempuan dengan mengadakan Talkshow “Perempuan
Tangguh, Indonesia Kuat” bersama dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG MARS dan dr. Sonia Wibisono secara hybrid di auditorium lt 6 TASPEN
dan zoom.

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus
meningkatkan
kepedulian terhadap
masyarakat. Kali ini, bertepatan
dengan perayaan HUT TASPEN
ke-59 dan Hari Kartini, TASPEN
menggelar kegiatan talkshow
edukasi mengenai kanker
serviks bertema “Perempuan
Tangguh, Indonesia Kuat” untuk
Aparatur Sipil Negara (ASN)
perempuan. Talkshow tersebut
diselenggarakan secara hybrid
di 54 kantor cabang TASPEN,
antara lain kantor cabang
(KC) Kupang, KC Kediri, KC
Banda Aceh, KC Kendari dan
KC Pontianak. Kegiatan ini

merupakan bentuk partisipasi
aktif TASPEN dalam mendukung
upaya pemerintah mencegah
kanker serviks. Dihadiri sekitar
1.620 ASN perempuan, talkshow
dibuka oleh Direktur Utama
TASPEN A.N.S Kosasih, Rabu
(20/04), dengan menghadirkan
narasumber dr. Boyke Dian
Nugraha, SPOG MARS dan dr.
Sonia Wibisono.
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan, “Acara
talkshow ini merupakan
rangkaian kegiatan Health
Campaign yang menjadi
bagian dari perayaan HUT
TASPEN ke-59 tahun untuk

mengkampanyekan kesadaran
hidup sehat bagi masyarakat.
Melalui berbagai informasi dan
ilmu yang diberikan oleh para
pembicara diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran para
perempuan, khususnya ASN,
terhadap risiko penyakit kanker
serviks.”
Talkshow “Perempuan
Tangguh, Indonesia Kuat”
merupakan bagian dari
Program Creating Shared
Value (CSV) Unit Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) PT TASPEN yang
bertujuan memberikan nilai
manfaat kepada stakeholders,
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Rayakan Hari Kartini, TASPEN Bagikan Paket
Sembako dan Gelar Kegiatan Nuzulul Qur’an

utamanya sebagai bentuk
perhatian kepada perempuan
Indonesia. Selain itu, program
ini diselenggarakan sesuai
dengan ISO 26000 Sustainable
Development Goals (SDG’s)
03 Good Health and Well
Being (Kehidupan Sehat dan
Sejahtera) yang ditetapkan
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB). Selain kegiatan talkshow,
sebanyak 1.620 ASN perempuan
akan mendapatkan
pemeriksaan papsmear
yang bertujuan untuk
membangun kesadaran dini
dan menumbuhkan perhatian
lebih terhadap kesehatan diri
terhadap bahaya dari kanker
serviks.
Berkat beragam kegiatan sosial
TASPEN untuk meningkatkan
edukasi dan kesejahteraan
ASN maupun masyarakat serta
beragam inovasi layanan
berbasis digital lainnya,
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih berhasil meraih
penghargaan pada ajang
Indonesia Best CEO Awards
2022 (Employee’s Choice) 3rd
Anniversary sebagai Indonesia
Best CEO in Special Insurance
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Employee’s Choice Award 2022
yang diselenggarakan oleh
The Iconomics. Penghargaan
diserahkan langsung kepada
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih di ARTOTEL Suites
Mangkuluhur, Jakarta (20/4),
dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan ketat.
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih mengatakan, “Apresiasi
tertinggi saya berikan kepada
seluruh Insan TASPEN dan
stakeholders atas kontribusinya
dalam seluruh program dan
layanan TASPEN yang telah
dilakukan. Pencapaian ini
merupakan kebanggaan
tersendiri bagi kami dan
menjadi pemicu semangat
bagi kami untuk terus berupaya
menghadirkan kemudahan
layanan terbaik untuk peserta.”
Indonesia Best CEO Awards
2022 digelar sebagai bentuk
apresiasi kepada pemimpin
perusahaan yang berhasil
melewati kondisi normal
maupun situasi krisis seperti
pandemi COVID-19 yang
terjadi selama 2 tahun terakhir.
TASPEN merupakan salah satu

perusahaan yang mampu
membuahkan kinerja positif,
dalam hal kinerja operational,
keuangan dan investasi meski
di tengah kondisi pandemi
COVID-19.
“Semua ini dapat dicapai
berkat prinsip AKHLAK,
PAHALA dan Good Corporate
Governance (GCG) dalam
seluruh kegiatan investasi dan
operasional kami,” kata Kosasih.
Ke depan, TASPEN secara
konsisten akan terus
mengembangkan inovasi
layanan berbasis digital dan
senantiasa menyesuaikan
layanan dengan
perkembangan teknologi
terkini untuk memudahkan
peserta TASPEN di seluruh
Indonesia dalam mendapatkan
layanan yang optimal. Lebih
lanjut, inovasi TASPEN tersebut
diharapkan dapat menjadikan
TASPEN semakin terpercaya
dan andal melayani. (RAL)

FOTO : pemberian bantuan berupa 550 paket sembako kepada warga sekitar kantor pusat PT TASPEN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

M

emperingati
Hari Kartini pada
tanggal 21 April
2022 sekaligus
merayakan HUT ke-59 yang
jatuh pada bulan Ramadan, PT
TASPEN (Persero) melakukan
kegiatan pemberian bantuan
berupa 550 paket sembako
kepada warga sekitar kantor
pusat PT TASPEN di Cempaka
Putih, Jakarta Pusat (21/04).
Selain untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
sekitar selama bulan Ramadan,
kegiatan sosial ini dilakukan
untuk memaknai Hari Kartini
sebagai momen untuk saling
berbagi dan memberi arti.
Sebelumnya, dalam rangkaian
kegiatan yang sama, PT TASPEN
menggelar sejumlah kegiatan
sosial, berupa gelaran kegiatan
Nuzulul Qur’an dan pemberian
bantuan tunai kepada
penerima pensiun janda
Aparatur Sipil Negara (ASN),
Yayasan Sosial & Kemanusiaan
LAZIM Jakarta, serta Rumah

Harapan TAPOS pada hari
Rabu (20/04). Seluruh kegiatan
dibuka oleh Direktur Utama
TASPEN, A.N.S. Kosasih di Kantor
Pusat TASPEN, Jakarta Pusat
dengan menerapkan protokol
kesehatan ketat.
Direktur Utama TASPEN, A.N.S.
Kosasih mengatakan, ”Bulan
ini menjadi berkah tersendiri
bagi TASPEN karena ulang
tahun TASPEN yang ke-59
bertepatan dengan bulan suci
Ramadan serta Hari Kartini.
Melalui rangkaian kegiatan ini,
TASPEN berupaya menunjukkan
apresiasi kepada perempuan
Indonesia dengan menggelar
kegiatan sosial yang
bermanfaat bagi beragam
lapisan masyarakat. Kami
percaya bahwa perempuan
adalah agen perubahan yang
membawa peradaban tidak
hanya bagi keluarga tapi untuk
masyarakat sekitar. Semangat
inilah yang TASPEN refleksikan
dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat
dan sebagai bentuk rasa
syukur kepada Allah SWT
atas segala anugerah yang
telah diberikan untuk TASPEN.
Ke depan, kami berharap
dapat lebih meningkatkan
kontribusi perusahaan kepada
masyarakat secara lebih
besar.”
Paket sembako yang diberikan
kali ini terdiri dari beras, minyak
goreng, saos sambal, tepung
terigu, gula pasir, garam,
sarden, kopi, sirup, wafer, dan
minuman ringan. Kegiatan
ini merupakan salah satu
rangkaian kegiatan sosial
perayaan HUT TASPEN yang
ke-59 dan menjadi kegiatan
rutin dalam setiap perayaan
HUT TASPEN. Mengusung
tema TASPEN BerAKHLAK,
kegiatan ini menjadi momen
bagi TASPEN untuk berbagi
kebahagiaan kepada peserta
dan masyarakat. (PDP)
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Bedah Rumah ASN, Sinergi Pemerintah Daerah
dan TASPEN

Edisi 128

TASPEN Bedah Rumah di Kabupaten Ende

FOTO : Penyerahan secara simbolis bantuan bedah rumah kepada bapak Ayub Akbar, ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

FOTO : Serah terima dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Dr. Roni Sampir Bersama Branch Manager PT TASPEN (Persero).
Cabang Gorontalo Kabul Wibowo.

B

ranch Office TASPEN
Cabang Gorontalo
melalui TASPEN Peduli
telah melaksanakan
program Bedah Rumah kepada
salah satu ASN di Lingkugan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gorontalo. Serah
terima dilakukan secara
simbolis oleh Sekretaris Daerah
Dr. Roni Sampir Bersama
Branch Manager PT TASPEN
(Persero) Cabang Gorontalo,
Kabul Wibowo di Kelurahan
Hepuhulawa, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo
pada Jumat (01/04/2022)
Kabul Wibowo menyampaikan
“Program ini menjadi bagian
dari kepedulian PT TASPEN
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(Persero) kepada para ASN.
TASPEN Gorontalo melalui unit
TJSL Gorontalo menjalankan
program-program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) BUMN secara
berkelanjutan guna mendukung
tujuan pembangunan
berkelanjutan Pemerintah serta
memberikan dampak positif
bagi masyarakat”.
Dr. Roni Sampir menyampaikan
terimakasih dan apresiasi
atas kepedulian TASPEN dalam
mendukung program daerah
untuk menyediakan rumah
layak huni kepada masyarakat.
“Kita perlu bantuan-bantuan
pihak-pihak swasta dan hari

ini TASPEN telah melakukan itu”
ujar Roni.
Selain program Bedah
Rumah, PT TASPEN (PERSERO)
akan terus hadir dalam
mendukung kesejahteraan
ASN melalui program-program
TJSL sesuai dengan arahan
Kementrian BUMN dan tentunya
optimalisasi layanan untuk
kemudahan peserta. (PP)

T

ASPEN melalui Branch
Office TASPEN Ende
juga menyalurkan
dana Tanggung
Jawab Sosial & Lingkungan
(TJSL) untuk melaksanakan
Program Bedah Rumah ASN.
Bantuan bedah rumah tersebut
menyasar rumah milik Ayub
Akbar, ASN Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Ende.
Penyerahan secara simbolis
dilaksanakan oleh Branch
Manager TASPEN Ende, Sidra
Muntahari bersama Kepala
Badan BPKSDM Kab. Ende,
Fransisco Varsailes, SE pada
hari Kamis (21/4), di pelataran
rumah penerima bantuan yang
berlokasi di kelurahan Rukun
Lima, kecamatan Ende Selatan,
kabupaten Ende, provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Branch Manager TASPEN

Ende, Sidra Muntahari
menyampaikan “ Bedah
Rumah ASN merupakan
program Tanggung Jawab
Sosial & Lingkungan (TJSL) dari
TASPEN. Program ini merupakan
arahan dari Kementerian
BUMN, agar perusahaan BUMN
dapat menyejahterakan
seluruh lapisan masyarakat.
Karena TASPEN bergerak di
bidang Asuransi Sosial dan
Dana Pensiun untuk ASN,
otomatis kita fokus kepada
ASN dan umumnya kepada
masyarakat.”
Kepala Badan BKPSDM Kab.
Ende, Fransisco Varsailes,
SE, menyampaikan “Atas
nama Korpri Kabupaten
Ende dan atas nama pribadi
saya, menyampaikan
penghargaan setinggitingginya kepada TASPEN

yang telah berkomitmen untuk
mendukung kesejahteraan
anggota Korpri melalui
program TJSL dengan
dibangunnya rumah layak
huni,”.
Ayub Akbar selaku penerima
bantuan mengatakan
“Alhamdulillah, saya ucapkan
terima kasih kepada TASPEN,
dengan adanya program ini
rumah yang saya bangun sejak
tahun 1987 menjadi rumah
yang lebih layak huni setelah
adanya program Bedah Rumah
ASN ini”.
Melalui program bedah rumah
ASN, TASPEN berkomitmen
mewujudkan rumah layak huni
serta kondisi rumah menjadi
lebih aman dan nyaman bagi
penerima bantuan. (DSG)
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Ini Lho Fenomena Citayam
Fashion Week Sudirman dan
Kenapa Bisa Se-Viral Itu?

IMG Ist.

K

awasan Sudirman
Jakarta Selatan
belakangan ini ramai
dengan sekumpulan
remaja yang bergaya nyentrik
dan kekinian. Anak-anak muda
yang sebagian besar berasal
dari wilayah Citayam, Depok,
Bojonggede, hingga Bekasi
ini memadati kawasan SCBD,
Jakarta hanya untuk sekadar
bercengkerama atau “ngopi”
bersama teman-temannya.
Sekilas, tak ada yang beda
dengan tongkrongan anak
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muda lain seumuran mereka
ini, hanya saja gaya berpakaian
muda-mudi Citayam ini yang
jadi magnetnya. Beberapa di
antaranya bergaya harajuku,
hip hop, hingga cewek mamba
dengan outfit monokrom serba
hitam.
Kawasan elit SCBD yang
biasanya dipenuhi dengan
pegawai kantoran, kini berubah
menjadi street fashion para
remaja-remaja tersebut. Ada
juga yang sibuk membuat
konten untuk media sosial.

Banyak konten kreator yang
meliput fenomena ini, lantas
viral di media sosial dan
banyak diperbincangkan.
Mereka menyebutnya sebagai
“Citayam Fashion Week”.
Apa Itu Citayam Fashion
Week?
Fenomena berkumpulnya
anak-anak muda dari luar
Jakarta di sekitar stasiun BNI
City, Sudirman, Jakarta Pusat,
disebut sebagai “Citayam
Fashion Week” atau ajang
mode jalanan dengan gaya

dan dandanan nyentrik.
Fenomena ini terus mendapat
perhatian dari berbagai pihak.
Dilansir dari Antara, Dewi
Utari, seorang pemerhati
mode berpakaian mereka
cukup kreatif sesuai dengan
gaya pribadi mereka dan
tidak mempermasalahkan
kehadirannya di ruang
publik. Wanita yang juga
menekuni bidang kuliner kue
itu mengatakan, gaya yang
ditampilkan oleh para “ABG”
itu bisa disebut sebagai street
fashion yang cukup unik.
“Dandanan mereka atau
siapapun yang ditemukan di
jalan betul dinamakan street
style, sesuai dengan arti dalam
Bahasa Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Guberbur
DKI Jakarta Anies Baswedan
Anies menyebut fenomena
tersebut merupakan bagian
dari demokratisasi jalan.
Hal itu diungkapkan Anies
menanggapi warga net yang
memplesetkan akronim SCBD
yang memiliki kepanjangan
asli “Sudirman Central Business
District” sebagai kawasan pusat
perkantoran menjadi Sudirman
Citayem Bogor Depok.
Tidak hanya masyarakat
kalangan ekonomi menengah
ke atas, menurut Anies, seluruh
golongan masyarakat berhak
menikmati demokratisasi di
ruang publik tersebut. “Bukan
saja mereka yang bekerja
di kawasan ini yang bisa
berjalan kaki leluasa tapi warga
Jabodetabek juga menikmati
pemandangan gedunggedung tinggi satu-satunya di
republik ini,” ujar Anies.

Anies menyebutkan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berusaha
mewujudkan kesetaraan
melalui konsep TOD Sudirman
yang diramaikan keberadaan
remaja SCBD tersebut. Ia
menyebutkan Jalan Jenderal
Sudirman yang dulunya
dipenuhi para pekerja di
kawasan itu saja, namun
kini telah berkembang dan
masyarakat dari wilayah lain
turut serta meramaikan juga
menikmati kawasan tersebut,
salah satunya yang terlihat di
Taman Dukuh Atas.
Anies mempersilakan seluruh
masyarakat menikmati ruang
ketiga yang dibangun Pemprov
DKI. Sebab, menurutnya
ruang ini merupakan tempat
untuk mempersatukan dan
menyetarakan warga yang
datang memiliki pengalaman
baru dari seluruh daerah. “Kita
mencoba membuat ruang
yang mempersatukan, ruang
ketiga yang menyetarakan,
dan biarkan mereka menikmati
tempat ini dengan caranya
masing-masing,” ucap Anies.
Fenomena ini juga
mendapat perhatian dari
media internasional. Salah
satunya dari Tokyo Fashion,
sebuah media fashion asal
Jepang. Melalui unggahan
Twitternya pada 11 Juli 2022, @
TokyoFashion mengapresiasi
remaja-remaja tersebut.
“Thread keren tentang ribuan
anak muda Indonesia yang
berdandan di Jakarta Pusat
dan menjadi fashion catwalk,
tidak seperti Harajuku di
Jepang,” cuit akun itu. Media
Jepang ini berharap, ada pihak
atau akun street snap Indonesia

|

Edisi 128

yang mendokumentasikan
dan mendukung fesyen anakanak muda ini, sehingga bisa
menginspirasi dalam hal
mode. Tokyo Fashion juga
mengungkapkan, awalnya
Harajuku Fashion Street juga
dianggap nyeleneh dan
dipandang sebelah mata oleh
masyarakat setempat, namun
kini kehadiran meraka sudah
bisa diterima oleh masyarakat.
Tanggapan lain datang
dari Wakil Gubernur DKI
Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia
menyatakan, Jakarta adalah
kota yang terbuka bagi
semua orang, tak terkecuali
masyarakat dari Bojong Gede
dan Citayam yang viral di
media sosial dengan “Citayam
Fashion Show”. Bahkan Riza
memuji gaya berbusana
remaja-remaja yang kerap
“nongkrong-nongkrong”di
sekitaran trotoar Jalan
Sudirman, Stasiun BNI City,
Terowongan Kendal dan sekitar
Dukuh Atas tersebut.
“Enggak ada masalah, saya
lihat juga di medsos, oufitnya,
sepatunya keren-keren,
produk lokal lagi,”kata Riza
dalam rekaman video yang
diunggah di akun Twitter @
ArizaPatria yang dilihat di
Jakarta, seperti dilansir Antara,
Jumat, (8/7/2022). Soal “fashion
show” di trotoar, Wagub
DKI mengatakan, silahkan
disesuaikan waktunya. “Itu kan
kreasi inovasi anak-anak muda
kita, videonya juga keren, anak
Bojong Gede (dan Citayam) itu
saudara kita dan warga lainnya
juga, jadi siapapun boleh main
di Jakarta,” katanya. Meski
demikian, Riza mengingatkan
2022 | Media Informasi Layanan
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agar semua masyarakat, bukan
hanya yang disebut warga
Bojong Gede dan Citayam,
untuk menjaga kebersihan dan
ketertiban selama berada di
Jakarta.
Efek ke depan bagaimana
Fenomena pamer gaya hidup
itu, menurut kami, ada sisi
positif dan negatifnya. Hal
positif ialah banyak anak muda
mempunyai kepekaan dalam
memanfaatkan media sosial
untuk kegiatan branding. Hal itu
membuat mereka mempunyai
pendapatan dari hasil kegiatan,
anggaplah sebagai sebuah
kreatifitas. Anak-anak muda
itu perlu difasilitasi untuk
mengembangkan kreatifitas
sesuai kemampuan mereka.
Adanya Tiktok, Instagram,
Facebook dan sosial media
lainnya telah membuat
nama mereka tenar dan
bisa menciptakan trend
baru. Namun, kegiatan yang
memanfaatkan fasilitas
umum membawa dampak
lain, yaitu terganggunya
aktifitas para pengguna
jalan. Di saat Covid-19 masih
menjangkiti bumi

pertiwi, berbagai kerumunan
masyarakat terutama di
lokasi tersebut rawan terjadi
penularan. Seringnya kegiatan
digelar tanpa kenal waktu akan
membuat masyarakat cepat
bosan dan lama-lama akan
menghilang.
Selain itu, pengaruh negatif
lainnya adalah budaya
pamer dengan dandanan
yang cenderung terpengaruh
budaya luar (Korea, Jepang,
Barat). Lebih elok jika
menampilkan kekhasan
budaya setempat, misalnya,
untuk Citayam, Jakarta
bisa menampilkan outfit
budaya lokal seperti Betawi
dan Sunda. Akan lebih keren
lagi jika kegiatan fashion itu
menampilkan brand-brand
lokal yang pendekatan
desainnya lebih kepada
kekayaan budaya.
Oiya, untuk sekadar informasi
baru-baru ini di Malioboro
juga muncul fenomena pamer
baju kebaya. Penyesuaian
budaya lokal yang tidak kalah.
Bukan mengecilkan fenomena
Citayam Fashion Week. Perlu
dipikirkan bahwa kegiatan
itu sebaiknya tidak dilakukan
setiap hari, namun bisa
diadakan setiap akhir pekan
atau sebulan sekali. Dengan
pengelolaan lebih tertata
melibatkan aparat hingga
pengamat mode, anak-anak
muda bisa menampilkan
gaya busana yang selaras
dengan perkembangan
kejiwaan mereka.
Mereka juga harus sadar
tetap menjaga kebersihan
lingkungan dan protokol
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kesehatan. Para artis pun
sebaiknya tidak memanfaatkan
popularitas para remaja itu
untuk kepentingan pribadi.
Setiap masa selalu muncul
perubahan budaya. Fenomena
kegiatan yang berbuah viral itu
merupakan fenomena budaya
kekinian, ditunjang pengaruh
media sosial dan platform.
Booming kegiatan semacam
fashion di jalan raya itu harus
ditertibkan.
Bukan berarti dihilangkan,
namun dipindah ke tempat
yang tidak mengganggu
ketertiban umum. Para remaja
itu juga mesti tetap memikirkan
pendidikan, pembelajaran
dan masa depan. Kalau
perlu ada pelatihan tentang
fashion, pengelolaan kegiatan,
entrepreneur, management
dari hasil jual outfit dan gelar
kegiatan hingga soal hak cipta.
Bukan hanya kegiatan hurahura yang sekadar ramai
dan membuat kerumunan.
Sebab, ketika ada pembatasan
kegiatan di Dukuh Atas, para
remaja itu kucing-kucingan
dengan petugas. Kalau
kegiatan itu dikelola dengan
baik dengan melibatkan para
entrepreneur, bukan tidak
mungkin akan membantu
anak muda menghidupkan
perekonomian dan UMKM. Jika
dikelola dengan pendekatan
budaya tentu akan menjadi
lebih menarik. Sekali lagi bukan
hanya fenomena sesaat atau
sebutlah musiman. (PDP)

Andal Melayani

Layanan Klim Otomatis
Banyak Manfaatnya Loh!
•

Memperluas jangkauan pelayanan

•

Mempermudah serta mempercepat proses pengurusan dan
pembayaran hak kepada penerima manfaat

•

Administrasi persyaratan klaim diurus TASPEN dan Instansi

•

Peserta atau ahli waris tidak harus datang ke kantor TASPEN

•

Penerima pensiun tidak terlambat menerima haknya.
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New Face
of

Culture Corner

S

rikandi TASPEN
hadir dalam rangka
meningkatkan
kesadaran semua
pihak tentang karir berbasis
kompetensi dan kinerja bagi
seluruh karyawan Taspen
Group. Selain itu, pendirian
Srikandi TASPEN sebagai wadah
bagi karyawan perempuan
agar saling mendukung,
membangun rasa percaya diri,
profesionalisme, serta menjaga
keseimbangan peran sebagai
karyawan perempuan, istri, dan
ibu
Melihat pentingnya
representatif transformasi
logo pada Srikandi, maka
pada 18 April 2022 Srikandi
meluncurkan logo baru dengan

filosofi gradiasi pada sayap
merupakan turunan logo
utama TASPEN yang juga
melambangkan Srikandi
yang kompeten, kreatif, dan
memiliki kepercayaan diri
untuk melangkah ke depan;
Figur sayap kupu-kupu pada
awal logo melambangkan
bahwa Srikandi Taspen
terus bermetamoforsa
dan bergerak bebas untuk
sesuatu yang bermanfaat
bagi lingkungannya; Warna
kuning pada typografi “s”
melambangkan kemuliaan
dan rasa optimisme Srikandi
dalam menghadapi tantangan
yang ada; Font Srikandi
melambangkan semangat,
keberanian diri, dan tekad
yang kuat untuk terus memberi
inspirasi.
Adapun susunan pengurus
Srikandi 2022 meliputi Pembina
Diyantini Soesilowati; Wakil
Pembina Ovita Susiana Rosya
dan Rena Latsmi Puri; Ketua
Srikandi Syiffa Nurrachmawati;
Sekretaris Jenderal Desi Tri
Satriani beserta anggota
Annisa Ramadhani dan Vinka
Dorothy Purba; Bendahara Revi
Mutiarni dan anggota Hanna
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Triana Haris; Koordinator Bidang
Pendidikan & Pengembangan
Jati Liris Kawuryan beserta
anggota Mala Alfiyah
Ningsih dan Risky Ajeng K. F.;
Koordinator Bidang Sosial &
Kesejahteraan Elvira Juwita
Saraswati beserta anggota
Aktaria Linanda dan Intisha
Hafni Yuningtyas; Koordinator
Bidang Olahraga dan Seni Erlina
Pangestiaji beserta anggota
Kinanthi Yurnalis dan Made
Devicca Surya.
Dengan peluncuran logo dan
susunan kepengurusan yang
baru, Srikandi Taspen berharap
semakin kokoh menopang
harapan besar seluruh
perempuan hebat di Taspen.
Bersama memberi warna,
membawa terang, menjadi
nyala untuk terus berkarya.
(VDP)
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WeTalk :

Leading Change for all
SRIKANDI BUMN

oman
Empowerement
Talk (WEtalk)
Srikandi TASPEN
semakin seru banget, guys!
Karena kita mengundang tamu
spesial, yaitu Ketua Srikandi
BUMN Tina T. Kemala Intan
yang juga menjabat sebagai
Director of HC, Governance &
Risk Management PT Pupuk
Indonesia (Persero), untuk
memberikan inspirasi dan
motivasi kepada seluruh
Srikandi BUMN di Hari Kartini
dalam memimpin perubahan.
Pada kesempatan tersebut,
Tina mengajak para
perempuan untuk melanjutkan
perjuangan Ibu Kartini dengan
melawan cara pandang
yang kolot dan usang untuk
membuat lingkungan pekerjaan
atau pribadi menjadi lebih
supportif terhadap perempuan.
Sehingga perempuan dapat
lebih mandiri, mampu
menggapai mimpinya dan
memimpin perubahan.
Ngomongin tentang “Memimpin
Perubahan”, berikut tips
yang diberikan Kak Tina agar
perempuan mampu LEADS the
CHANGE!
It’s time to move from comfort
zone to growth zone
Tahapan paling berat diawal
adalah ketika kita harus bisa
berubah dari nyaman di
comfort zone ke arah growth
zone. Caranya, kita harus
set the ultimate goal dalam
hidup yang diawali dengan
menetapkan grand why,
lalu how to, kemudian work
for it. Dengan begitu, kita
akan mampu bergerak dan
bertumbuh.
Getting Ready to Change
Ada banyak kemungkinan yang
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Culture Corner
terjadi ketika kita mengalami
perubahan. Ada kemungkinan
timbul perasaan cemas,
menyangkal, emosi, dan takut.
Namun untuk orang yang
siap untuk berubah, maka
perilaku tersebut tidak akan
mempengaruhi diri kita. Justru
kita akan lebih menerima
perubahan, merealisasikannya,
lebih berenergi dan terus
termotivasi, hingga akhirnya
mengalami perubahan ke arah
yang lebih baik.
Woman are STRONG Leaders!
Dikutip dari Florida International
University research, ternyata
tidak ada perbedaan efektivitas
dalam hal kompetensi dan
kemampuan kepemimpinan
antara perempuan dan
laki-laki. Namun, perempuan
ternyata perform better
dipandang dari segi pemberian
dukungan emosional
kepada karyawan, menjamin
kesejahteraan karyawan,
mendukung karyawan untuk
menghadapi tantangan
kehidupan kerja, mengambil
langkah-langkah untuk
mengantisipasi atau mengelola
kelelahan karyawan, dan
menghabiskan lebih banyak
waktu dalam mengelola
keragaman, kesetaraan, dan
upaya inklusi yang diperlukan
oleh organisasi. (Dikutip dari
McKinsey & Company and
Leanin.org). Jadi, kemungkinan
Wanita dapat LEADS the
CHANGE itu besar sekali, lho!
Menggunakan Peluang yang
ada Untuk Menjadi the Next
Kartini
Perempuan telah mendapat
kesempatan yang sama
dengan laki-laki untuk berkarir
di BUMN, dimana kita dapat
meraih mimpi menjadi
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pimpinan puncak organisasi,
membawa perubahan baru,
dapat lebih mengaktualisasikan
diri, dan memberikan manfaat
yang signifikan bagi lingkungan
dan negara. Kita harus dapat
memaksimalkan peluang
tersebut sebagai bagian dari
LEADS the CHANGE. RA Kartini
pernah berkata, “Namanya
Kartini, Ia berkata jika seorang
berani memulai, yang lain akan
berani mengikuti,”, maka akan
tiba saatnya ketika perubahan
yang kita bawa akan
berdampak baik kepada orang
lain yang mengikuti. (VDP)

Jadi,
apakah
kamu siap
untuk
LEADS the
CHANGE?
Mari kita
mulai dari
sekarang!
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Appreciation Day (App Day)

Pogram
Internalisasi
AKHLAK PT TASPEN
(Persero)

K

aryawan sejatinya
adalah aset
perusahaan.
Memberikan apresiasi
atas pekerjaan yang telah
diselesaikan dengan baik
berpeluang mampu membuat
karyawan dapat terus
termotivasi dan semangat
dalam menyelesaikan
tanggung jawabnya. Bentuk
apresiasi sangat beragam
dan bisa dimulai dari halhal kecil, seperti mulai dari
mengapresiasi diri sendiri
atau bahkan selanjutnya
mengapresiasi rekan di
lingkungan kerja. Mengapresiasi
adalah salah satu bentuk
aktifitas yang dapat berpeluang
menghidupkan budaya
saling menghargai, dimana
menghargai merupakan salah
satu kata kunci dari perwujudan
nilai HARMONIS. Oleh karena
itu, TASPEN mengakomodasi
suatu aktivitas yang dapat
menyampaikan apresiasi
kepada diri sendiri dan rekan
kerja di unit kerja masingmasing melalui Dashboard
Appreciation Day (AppDay).
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Kegiatan Appreciation
Day merupakan program
kerja internalisasi budaya
perusahaan dari Divisi
Enterprise Management System
sebagai Unit Kerja Pengelola
Budaya. Selain peran seluruh
karyawan, aktifitas AppDay
juga memerlukan peran
penting dari Change Agent &
Change Leader dari masingmasing unit kerja baik di
Kantor Pusat maupun Kantor
Cabang. Para Change Agent
akan memoderasi kegiatan
AppDay maupun memandu
dalam pengisian chatform di
dashboard. Selama kegiatan
berlangsung, peran Change
Leader adalah memberikan
Leading Motivation kepada
para audiensi AppDay, selain
sebagai bentuk optimasi
peran Change Leader, juga
sebagai katalisator internalisasi
Budaya Perusahaan. Adapun
untuk waktu pelaksanaannya
dilaksanakan mulai bulan Mei
2022 dan dilaksanakan secara
periodik setiap bulannya. (AMD)
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Jangan Denial, Tanda Kamu Butuh
Pertolongan Ketika Stress

IMG Ist.

diluar rutinitas, maka inilah
saatnya untuk explore halhal baru. Jika dulu tidak bisa
berkuda atau memanah, maka
sudah saatnya mencoba
olahraga berkuda ataupun
memanah. Mempelajari halhal baru akan membuatmu
bangga dan merasa berharga.
Hal ini akan meningkatkan
mood mu, lho!
IMG Ist.

S

iapa sih manusia di
dunia ini yang nggak
pernah ngerasain
stress? Pasti kita
pernah mengalaminya, bukan?
Entah itu sadar ataupun tidak
sadar. Stress bisa terjadi ketika
seseorang sedang berada
pada tekanan yang berlebihan.
Tekanan tersebut dapat berupa
kehilangan orang yang dicitai,
masalah keluarga, pekerjaan,
karir, dan masih banyak lagi.
Hanya saja, kita sering sekali
mengabaikan tanda-tanda
stress, tau-tau sudah stress
tingkat berat aja. Nah lho!
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Menurut dr Allert Benedicto
Ieuan Noya dalam laman
alodokter.com, orang yang
mengalami stress yang berat
akan mudah merasa gelisah,
mudah tersinggung, merasa
dirinya tidak berharga, tidak
berenergi, insomnia, nggak
nafsu makan, dan lain-lain.
Nah, kita-kira kamu pernah
mengalami hal tersebut kah?
Kalau pernah, tandanya kamu
perlu pertolongan. Yuk kita atasi
bersama dengan beberapa
cara yang dikutip dari laman
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.

Bicarakan keluhan dengan
seseorang yang kamu percaya
Kamu bisa menceritakan
keluh kesah baik dengan
teman karib, kakak, orangtua,
atau tenaga profesional
sekalipun. Dengan bercerita,
kita mampu memvalidasi
perasaan sehingga tidak
merasa sendirian dan lebih
didengarkan.
Melakukan kegiatan yang
belum pernah dicoba
sebelumnya
Jika sebelumnya kamu tidak
pernah melakukan kegiatan

Olahraga dan makan makanan sehat
Siapa disini kalau stress malah
nggak mau makan dan males
gerak? Yuk kita mulai olahraga
dan makan-makanan sehat.
Selama olahraga, tubuh akan
melepaskan hormon endorphin
yang dihasilkan secara alami
oleh tubuh. Hormon tersebut
dapat memberikan energi
positif dalam diri seseorang.
Nah, selain itu jangan lupa
makan-makanan sehat untuk
membantu mengurangi stress.
Lebih dekat kepada Tuhan
Berkomunikasi pada Tuhan
lewat doa membuat kita
lebih bisa merenung dan

IMG Ist.

mengevaluasi diri. Kita pun
akan merasa lebih tenang dan
punya harapan bahwa sesuatu
yang baik pasti akan terjadi.
Never skip this point!
Berpikir Positif
Berpikir positif akan berdampak
pada tingkat kepercayaan diri,
lho! Walaupun ada banyak
masalah di dunia ini, kita akan
terus percaya bahwa segala
masalah pasti ada jalan keluar.
Tenangkan Diri
Siapa nih yang suka
menenangkan diri supaya bisa
healing dari tekanan? Kamu
bisa menenangkan diri dengan
jalan-jalan ke tempat yang

belum pernah kamu kunjungi
dan melakukan relaksasi. Selain
itu, kamu bisa mendengarkan
music-musik happy yang
mampu membangun
mood ataupun musik yang
menenangkan. Terakhir, jangan
lupa istirahat yang cukup ya!
Tentu setiap orang punya cara
yang berbeda-beda dalam
mengatasi rasa stressnya.
Apapun itu caranya, pastikan
kamu melaluinya dengan
kegiatan yang positif, ya!
Yakinilah bahwa dirimu sangat
berharga dan kamu mampu
melewati setiap tantangan
dalam hidup. Semangat! (VDP)
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lapangan kerja hingga
penjualan ritel.
Terpuruknya industri
manufaktur.

National Bureau of Economic
Research (NBER) mendefinisikan
secara umum resesi terjadi
ketika negara masuk dalam
periode jatuhnya aktivitas
ekonomi, tersebar di seluruh
sektor ekonomi, dan sudah
berlangsung selama lebih dari
beberapa bulan, umumnya
lebih dari 3 bulan Lantas, apa
dampak resesi?

IMG Freepik

Mengenal Apa Itu Resesi dan
Dampak yang Ditimbulkan

A

merika Serikat (AS)
disebut secara teknis
telah memasuki
masa resesi. Hal itu
dikemukakan oleh Menteri
Keuangan RI Sri Mulyani, Jumat
(29/7/2022). “Pagi ini membaca
(berita) AS negatif growth di
kuartal II, technically masuk
resesi,” ujar Sri Mulyani, dikutip
dari Kompas.com, (29/7/2022).
Sebagaimana diberitakan,
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pertumbuhan ekonomi AS pada
kuartal II-2022 tercatat minus
0,9 persen. Hal ini melanjutkan
kontraksi kuartal I-2022 sebesar
minus 1,6 persen. Secara
umum, definisi resesi adalah
penurunan perekonomian
selama dua kuartal berturutturut. Namun, pihak AS
membantah tidak terjadi resesi.
Menteri Keuangan AS
Jannet Yellen menyatakan

perekonomian AS belum
mengalami resesi, tetapi
dalam keadaan transisi. Ia
mengatakan, resesi adalah
pelemahan ekonomi yang luas
yakni mencakup PHK besarbesaran, penutupan bisnis,
pelemahan daya beli rumah
tangga, dan perlambatan
aktivitas sektor swasta.
apa itu resesi?
Resesi adalah periode
penurunan roda perekonomian
yang ditandai dengan
melemahnya produk domestik
bruto (PDB) selama dua kuartal
berturut-turut. Dikutip dari
Kompas.com, resesi ekonomi
ditandai dengan kenaikan
tingkat pengangguran,
penurunan penjualan ritel,

dan terjadinya kontraksi di
pendapatan manufaktur untuk
periode waktu yang panjang.
Resesi ekonomi bisa juga
diartikan sebagai pelambatan
atau kontraksi besar dalam
kegiatan ekonomi.
Sementara itu, The Balance
mengartikan resesi sebagai
penurunan signifikan dalam
kegiatan ekonomi yang
berlangsung dalam beberapa
bulan, umumnya dalam tiga
bulan lebih Sejumlah indikator
yang bisa digunakan suatu
negara dalam keadaan arti
resesi, antara lain:
•
Terjadi penurunan pada
PDB
•
Merosotnya pendapatan riil
•
Menurunnya jumlah

Dampak resesi
Dampak resesi terhadap
perekonomian sangat terasa
dan efeknya bersifat domino
pada kegiatan ekonomi. Resesi
Indonesia pernah terjadi pada
1998. Sebagai gambaran,
ketika investasi anjlok pada
resesi, tentu akan berdampak
langsung menghilangkan
sejumlah lapangan pekerjaan.
Angka PHK naik signifikan.
Produksi atas barang dan jasa
merosot. Hal ini menurunkan
PDB nasional. Oleh karena
itu, efek domino resesi perlu
diantisipasi sebelum menyebar
ke berbagai sektor, seperti
macetnya kredit perbankan
hingga inflasi yang sulit
dikendalikan, atau juga
sebaliknya terjadi deflasi. Lalu
neraca perdagangan yang
minus dan berimbas langsung
pada cadangan devisa. Dalam
kondisi riilnya, banyak orang
kehilangan rumah karena tak
sanggup membayar cicilan,
daya beli melemah. Lalu
banyak bisnis terpaksa harus
gulung tikar. (PDP)
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mendedahkan sekian tipsnya.
Pada artikel sederhana kali ini,
saya ingin mengemukakan
kiat lain yang bisa kita jalani.
Andai sekian banyak opini
yang kita kirim tak jua tembus,
pilihan yang bisa diambil ialah
menulis kembar. Bagaimana
itu? Menulis kembar itu artinya
menulis berdua. Bisa masingmasing orang berdiskusi
kemudian menulis sesuai

dengan pokok bahasan yang
ia pahami, juga bisa dikerjakan
satu orang dengan supervisi
penulis lain. Teknisnya terserah.
Praksisnya bagaimana?

IMG Freepik

Menulis Kembar, Ini Trik Ampuh &
Sederhana Menembus Surat Kabar

S

atu pertanyaan
umum yang pasti
disampaikan oleh
peserta kelas dalam
praktik pelatihan menulis
ialah bagaimana cara terbaik
menembus redaksi surat
kabar. Bagaimana cara
paling ampuh untuk mampu
meyakinkan redaktur opini
bahwa tulisan kita layak muat.
Beberapa penulis rupanya
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sudah frustrasi karena karya
mereka tak satu pun dimuat.
Alih-alih terus bersemangat
menulis, sebagian di antaranya
memutuskan untuk setop
menulis. Padahal, kemampuan
menulis itu skill yang bagus
untuk terus diasah. Soal apakah
tulisan kita bisa menembus
surat kabar, sebetulnya itu
persoalan nomor dua. Yang
utama ialah kita menjaga

konsistensi menulis. Bukankah
sekarang ada banyak media
sosial atau media online dan
blog yang bisa memuat tulisan
kita. Perkara mendapat honor
atau tidak, sudah tentu urusan
yang kesekian.
Namun, di Indonesia, Ketika
saya masih eksis sebagai
jurnalis di kota Bandar
Lampung saat itu, menembus

surat kabar tetap punya
muruah tersendiri. Rasanya
memang lain kalau tulisan
sudah nangkring di halaman
Opini surat kabar. Buat dosen
dan guru, menulis untuk surat
kabar punya nilai tersendiri.
Sebab, tulisan itu akan
dihitung sebagai item yang
menentukan kenaikan pangkat
atau jenjang kepangkatan.
Memang nilainya masih kalah
jkka dibandingkan menulis di
jurnal. Namun, dengan melihat
jumlah kata yang tertatahkan
dalam sebuah opini, tentu lebih
sederhana ketimbang menulis
karya ilmiah di jurnal.
Nah, banyak penulis sudah

Pertama, carilah penulis yang
berpengalaman. Misalnya kita
suka menulis soal ekonomi tapi
tak juga sanggup menembus
halaman opini. Carilah dosen di
kota kita yang terbiasa menulis
soal ekonomi. Atau praktisi
ekonomi yang tulisannya acap
mejeng di koran. Temui dia, dan
sampaikan bahwa kita sudah
berkali-kali menulis tapi belum
dimuat. Sampaikan niat untuk
menulis kembar. Caranya,
berdiskusilah dengannya dan
kemudian kita yang menulis.
Usai rampung, mintalah dia
menyunting naskah. Apakah
masih ada yang hendak
ditambahkan atau tidak. Jika
sudah oke, silahkan dikirim.
Tentu menggunakan nama
anda dan orang tadi yang jadi
tandem.
Kedua, galilah pengalaman
orang itu. Pengalaman yang
bisa digali, bisa soal konten
tulisan atau kiat menembus
surat kabar. Perhatikan dengan
benar apa yang ia sampaikan.
Boleh jadi ada beberapa
poin yang belum kita lakukan
selama ini. Mungkin judul
tulisan kita kurang mantap
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atau bahasa dalam tulisan kita
bertele-tele, tidak bertenaga,
dan cenderung membosankan.
Cermati benar masukan orang
yang ahli di bidang ini.
Ketiga, targetkan berapa kali
berduet. Menulis kembar tidak
boleh keterusan. Sesekali saja.
Setelah kita punya “nama” dan
dikenal oleh redaktur Opini
surat kabar, tugas selanjutnya
ialah menulis mandiri.
Upayakan konsisten menulis.
Saban minggu ada satu artikel
sesuai dengan tema yang
sedang hangat yang kita kirim.
Kalau terlampau lama jeda
menulis, boleh jadi redaktur
akan lupa. Apalagi ada
perubahan posisi dan orang di
struktur surat kabar. Redaktur
yang dahulu menurunkan
tulisan kita, boleh jadi sudah
diganti. Kalau kita tak menjaga
kontinuitas, sama saja kita
memulai dari nol. Maka itu,
maksimalkan waktu untuk
menulis. Jangan menundanunda.
Keempat, gantian menjadi
patron. Kalau sudah terbiasa
menulis dan ada yang
meminta bertandem, jangan
sungkan mengiyakan. Ingat,
dahulu kita juga demikian.
Maka, saat ada teman, relasi,
atau mahasiswa meminta kita
menjadi tandemnya, silakan
saja. Bagilah ilmu dengan
baik. Ilmu tak bakal habis jika
dibagi. Justru kemampuan kita
akan meningkat. Yang penting,
jangan keterusan. Menulis
kembar hanyalah pemantik
tradisi di dunia literasi. Yuk,
mulai mencari pasangan dan
menulis kembar. Selamat
bertandem. (PDP)
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Tips Agar Dapat Pakaian Berkualitas
Thrifting Shop

Pilih ukuran yang tepat
Karena baju thrift banyak dari
luar negeri, bisa jadi ukuran
yang tertera tidak sesuai
dengan yang biasa sehari-hari
dipakai. Untuk itu disarankan
lebih teliti dalam membeli.
Di Jakarta kamu bisa
menemukan barang-barang
thrift yang unik dan bagus
seperti baju, aku kasih info
tempat-tempat terbaik
untuk thrifting beserta range
harganya :

IMG Freepik

T

hrifting baju dapat
diartikan sebagai
aktifitas berbelanja
atau berburu baju-baju
bekas. Dalam hal ini barang
yang diperjual belikan disebut
dengan barang bekas pakai,
sementara tempat yang
menjual barang bekas tersebut
dinamakan Thift shop. Baju
bekas yang dijual di thrift shop
biasanya adalah suatu barang
bekas atau second yang
berasal dari luar negeri. Trend
membeli baju bekas import
dalam waktu belakangan ini
menjadi salah satu kegiatan
yang menyenangkan dan
cukup popular di kalangan
anak muda dan pecinta
fashion. selain harganya yang
relatif murah terjangkau,
membeli baju bekas ini menjadi
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gerakan sadar dan mengurangi
berbelanja fast fashion.
Dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya, trend thifting
baju sendiri sekarang banyak
dilakukan karena kesadaran
masyarakat terhadap bahaya
sistem belanja fast fashion
semakin tinggi. Dengan
melakukan thrifting baju ini ada
banyak sekali manfaat yang
didapatkan, salah satunya
membantu aksi daur ulang dan
membantu gaya hidup ramah
lingkungan dan mendukung
gerakan sustainable fashion
dan zero waste fashion untuk
menyelamatkan lingkungan.
Tertarik untuk berbelanja
Thrifting, berikut beberapa tips
penting agar dapat barang

dengan kualitas yang baik.
Perhatikan kualitas jahitan
Tips pertama lebih selektif
dalam memilih baju bekas
import untuk menghindari
adanya jahitan cacat di
bagian-bagian yang tidak
terlihat.
Perhatikan warna baju
Baju bekas yang bagus minimal
warnanya masih cerah, tidak
luntur, tidak kusam, tidak sobek,
masih layak digunakan.
Pastikan tidak ada noda
Jika ada noda pastikan noda
tersebut bisa hilang tapi kalau
noda tersebut tidak bisa
hilang pikir dua kali sebelum
membelinya.

Pasar senen
Tempat thrifting pertama
adalah pasar Senen, bagi
pecinta thrifting pasar Senen
merupakan tempat legendaris
juga tempat pertama yang
viral untuk thrift shop dan
bukanlah tempat baru untuk
mendapatkan barang-barang
vintage ini. Thrifting di pasar
Senen akan bisa mendapatkan
banyak busana vintage
seperti kemeja oxford styles,
hingga topi dengan gaya retro.
Biasanya kisaran harga di
pasar senen mulai dari harga
termurah Rp.10.000 untuk topi
standar, sampai dengan harga
yang paling mahal Rp.100.000
untuk pakaian yang bahan
tebal dan kualitas premium,
tapi banyak juga barang
dengan kualitas bagus namun
harga terjangkau tergantung
bagaimana kamu mencari
harta karun thrift tersebut. Tapi
kalau pandai menawar akan
dapat harga yang lebih murah
lagi!
Berbelanja barang thrifting
harus jeli untuk memilih barang
yang akan dibeli mulai dari segi
kondisi serta kualitasnya.

Pasar Baru
Berada di kawasan yang sama,
yaitu Jakarta Pusat, tempat
thrifting selanjutnya yang sering
dikunjungi adalah Pasar Baru.
Namun orang yang thrifting
di pasar baru tidak seramai
yang ada di pasar senen
dikarenakan produk yang
dijual di Pasar Baru terbilang
harganya relative cukup mahal
dengan kualitas yang sama.
Semua tergantung selera dan
budget masing-masing, yang
terpenting tips untuk thrifting
itu harus jeli dengan kualitas
dan mempertimbangkan harga
yang dijual.
Bawah Fly Over Kebayoran
Lama
Jakarta punya beberapa
tempat thrift populer. Selain
Pasar Senen dan Pasar Baru
yang sudah terkenal seantero
raya, ada beberapa tempat
thrifting lain yang perlu
dikunjungi, salah satunya di
bawah Fly Over Kebayoran
Lama. Tempat thrift ini mudah
ditemukan karena lokasinya
dekat Stasiun Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan. Thrift dibawah
fly over Kebayoran Lama ini
sangat beragam, mereka
tidak hanya menjual baju
vintage saja, melainkan juga
jual barang-barang antik dan
berbagai macam barang loak.
Harga yang ditawarkan pun
sangat terjangkau yaitu mulai
dari Rp30 ribu sampai Rp70
ribuan saja. Tapi kalau pandai
menawar akan dapat harga
yang lebih murah lagi.
Carousell
Carousell merupakan
salah satu aplikasi yang
menyediakan jual beli barang
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baru/seken dengan cara
yang paling gampang. Buat
kalian yang gak bisa thrifting
ke tempat legendaris thrift,
bisa juga tetep belanja
baju seken dengan kualitas
bagus di carousell. Banyak
juga penjual thrift tempat
legendaris membuka lapaknya
melalui online salah satunya
memanfaatkan media online
shop. Keuntungan bagi penjual
thrift shop pun lumayan
menjanjikan karena banyaknya
reseller yang menjual kembali
melalui sistem online.
Sampai dengan saat ini
thrifting masih menjadi pilihan
utama dari berbagai umur
dan kalangan untuk kaum
hemat budget tapi tetep
pengen tampil keren. Setelah
puas berbelanja thrift shop
jangan lupa alangkah baiknya
jika barang yang sudah
dibeli tersebut dibersihkan
terlebih dahulu. Usahakan
membersihkannya dengan
cairan antiseptic mengingat
barang yang dibeli adalah
barang bekas. (TR)

PRO TIPS!!!

Carousell menyediakan
fitur tawar menawar antara
penjual dan pembeli.
Biasanya pembeli memulai
untuk menawarkan harga
jual, mereka biasanya
menunggu penjual untuk
merespon tawarannya, jika
sudah sepakat biasanya
langsung pada tahap fix
pembayaran.
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Badminton Bukan
Sekedar Olahraga Untuk
Indonesia

Photo Official BWF Photo Agency
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enjuarai kejuaraan
masih menjadi
salah satu tolak
ukur keberhasilan
sebuah cabang olahraga. Salah
satu cabang olahraga (cabor)
yang paling sukses di Indonesia
adalah Bulu Tangkis atau yang
dikenal dengan Badminton.
Hal ini dilatarbelakangi atas
keberhasilan para atlet
menyumbangkan medali
emas pada setiap Olimpiade
sejak Badminton resmi
menjadi cabor di Olimpiade
pada Olimpiade Barcelona
1992 kecuali pada Olimpiade
London 2012. Melalui survei
yang dilakukan pada tahun
2020 oleh Nielsen Sports
menetapkan badminton
sebagai olahraga nomor
satu di Indonesia. Bagaimana
akhirnya badminton bisa
menjadi olahraga nomor satu
di Indonesia?
Hal ini tak terlepas dari kerja
keras pengurus besar federasi
bulu tangkis Indonesia
atau yang dikenal dengan
Persatuan Bulutangkis Seluruh
Indonesia (PBSI), pelatih, dan
para atlet yang rela berjuang
untuk mengharumkan nama
Indonesia. Badminton sendiri
masuk ke Indonesia sekitar

tahun 1930–an, dimana
Malaysia dan Singapura telah
terlebih dahulu mengenal
olahraga tersebut. Pada
tahun 1951, akhirnya PBSI
resmi terbentuk menjadi
organisasi yang menaungi
olahraga badminton. Dua
tahun setelahnya, Indonesia
resmi menjadi anggota IBF
(International Badminton
Federation) pada tahun 1953.
Tahun 1958 menjadi salah
satu momen tim Indonesia
mengharumkan nama
Indonesia melalui turnamen
bergeru internasional, Thomas
Cup 1958. Indonesia yang kala
itu pertama kali ikut langsung
menjuarai kejuaraan beregu
tersebut. Namun hal tersebut

bukan diraih dengan mudah,
untuk mendatangkan pemain
andalan Indonesia, Ferry
Sonneville, rakyat Indonesia
rela menggalang dana untuk
membiayai biaya perjalanan
Ferry yang kala itu mengenyam
pendidikan di Belanda. Ide
Ide tersebut hadir lewat Tjoa
Keng Lin, ia menginisiasi untuk
dilakukannya patungan melalui
Dompet Ferry Sonneville yang
dikelola mingguan Star Weekly.
Perkataan yang disampaikan
oleh Tjoa Keng Lin bukan main-
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main, ia berkata, “Bulutangkis
adalah satu-satunya cabang
olahraga di mana kita
mempunyai harapan menjadi
kampiun dunia, untuk itu kita
harus berani berkorban.”
Kemenangan Tim Thomas
Cup 1958 kala itu menjadi
sangat berharga untuk
nama Indonesia yang masih
sangat muda. Kebersamaan,
kekompakan menjadi kunci dan
kekuatan yang luar biasa bagi
tim kala itu. Pada perhelatan
Thomas Cup 1958, Indonesia
melawan Malaysia yang
merupakan juara bertahan,
bahkan pers Singapura
menganggap sebelah mata
Indonesia. Hingga akhirnya
tradisi pun terus berlanjut,
Indonesia sendiri masih
menjadi negara tersukses
dengan perolehan gelar juara
sebanyak 14 kali, disertai 6 kali
menjadi runner-up. Untuk Uber
Cup sendiri, Indonesia pertama
kali menjuarai kejuaraan
beregu tersebut pada tahun
1975, saat menjadi tuan rumah.
Hingga saat ini, Indonesia telah
3 kali menjadi juara Uber Cup,
yaitu pada tahun 1975, 1994,
dan 1996. (RSA)
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Memaknai Optimisme lewat Kisah Hidden
Figures

IMG Hidden Figures

S

ebagai manusia yang
lahir dengan akal yang
mampu berpikir dan
mendesain kehidupan.
Dengan akal tersebut, manusia
mampu memahami dan
menggambarkan sesuatu,
disertai dengan dorongan
untuk terus maju dan
mengambil pelajaran dan
kesimpulan serta hikmah
dalam kehidupannya. Dengan
kemampuan berpikir tersebut
pula lahir optimisme yang
akhirnya menghantarkan tiga
sekawan dalam film Hidden
Figures melangkah maju
melawan keterbatasan dan
stigma yang hadir dalam
masyarakat. Film drama
biografi Amerika Serikat dengan
durasi 127 menit merupakan
besutan sutradara Theodore
Melfi. Mengisahkan Dorothy
Vaughan, Mary Jackson,
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dan Katherine Johnson yang
menjadi bagian penting dari
misi penerbangan Friendship
7 untuk mengorbit bumi
dengan John Glenn Jr sebagai
astronotnya.
Kehadiran perempuan yang
acap kali disekat oleh ruangruang publik, seolah-olah
perempuan hanya bekerja
dalam ruang-ruang domestik,
seperti di rumah mengasuh
anak-anaknya, digambarkan
dengan baik lewat film yang
mengambil latar waktu
1961-1962 ini. Selain itu, pada
tahun tersebut Amerika
Serikat masih akrab dengan
pemisahan berdasarkan
ras/warna kulit, termasuk
fasilitas. Sehingga perbedaan
jelas sangat terasa untuk 3
sekawan yang merupakan
perempuan keturunan Afrika-

Amerika. Mereka harus bekerja
di West Area Computers,
sebuah gedung yang terpisah
dengan perempuan kulit putih
dan hanya diperkenankan
menggunakan toilet serta
kantin khusus orang kulit hitam.
Selain itu, film ini juga
mengangkat mengenai
partisipasi perempuan
dalam dunia STEM (Science,
Technology, Engineering dan
Math) yang cenderung lebih
rendah. Namun Katherine
Johnson (diperankan oleh
Taraji P. Henson) beserta kedua
rekannya, Dorothy Vaughan
(Octavia Spencer) dan Mary
Jackson (Janelle Monáe) sukses
memerankan peran mereka
sebagai komputer manusia
yang senter pada dunia STEM.
Katherine Johnson adalah
seorang matematikawan

yang menjadi kunci penting
perhitungan matematika untuk
mengorbitkan Friendship 7 ke
luar angkasa. Dorothy juga
merupakan matematikawan
dan programmer dan memiliki
kemampuan memperhitungkan
hal-hal menjadi praktis. Di
sisi lain, Mary seorang ahli
fisika dan berkeinginan untuk
menjadi seorang teknisi yang
handal.
Kisah bermula saat kelompok
tugas angkasa (Space Task
Group) tak dapat menemukan
seseorang yang mampu
untuk melakukan geometri
analitis pada grup timur
(east). Sehingga Dorothy yang
bekerja sebagai supervisor
merekomendasi Katherine
untuk mengisi jabatan tersebut.
Namun, semua pekerjaan
mereka tentu dibatasi oleh
warna kulit dan gender. Bahkan
Mary yang ditugaskan untuk
menjadi teknisi tim pelindung
panas kapsul ruang merasa
dirinya tak akan cocok untuk
menjadi teknisi. Padahal salah
satu petinggi tim tersebut

menawarkannya untuk
bergabung mengikuti tes teknisi
secara permanen. Dorothy
sendiri mengalami diskriminasi
karena tidak digaji sesuai
dengan kapasitas kerjanya,
bahkan tidak diakui sebagai
supervisor. Banyak pandangan
yang berpikiran bahwa area
barat yang notabenenya
didominasi oleh orangorang berkulit hitam tidak
membutuhkan supervisor untuk
mendelegasikan pekerjaan.
Padahal tentu saja mereka
semua membutuhkannya
sebagai supervisor.
Dalam film ini kita bisa
menemukan hal-hal yang
mengingatkan kita bahwa
belajar tak kenal lelah dan
usia. Pada saat itu, komputer
IBM 7090 (International
Business Machines) sebagai
salah satu satu komputer
berbasis transistor pertama
IBM, dan dimaksudkan hanya
untuk komputasi ilmiah yang
dibutuhkan NASA. Namun, tidak
ada yang tahu bagaimana
komputer tersebut bekerja serta

tidak begitu mudah digunakan
karena menggunakan bahasa
pemrograman tingkat tinggi,
yaitu Fortran dan Cobol.
Disanalah peran Dorothy
dimulai secara besar, Dorothy
mempelajari bahasa Fortran
dengan serius, berbekal
sebuah buku Fortran yang
didapatkan penuh perjuangan
lewat perpustakaan untuk
kaum berkulit putih. Dorothy
belajar dengan giat dan
mengajarkannya pada grup
barat. Sehingga hal tersebut
akhirnya membuahkan hasil
dengan berhasilnya Dorothy
mengoperasikan komputer IBM
7090 tersebut dan membuat
sistemnya bekerja. Dia juga
mendapatkan pekerjaan
baru bagi timnya, menjadi
bagian dari Divisi Analisis dan
Komputasi.
Selain itu ada Mary yang
berjuang untuk mendapatkan
gelarnya meski terganjal
dengan berbagai regulasi
yang dapat menurunkan
semangatnya karena
perbedaan gender dan
2022 | Media Informasi Layanan
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IMG Hidden Figures

warna kulit yang ia miliki.
Berbekal dengan keinginan
dan tekad yang kuat. Mary
memperjuangkan mimpinya
dengan pergi ke pengadilan
untuk mendapatkan haknya
dalam menuntut ilmu di
sebuah sekolah khusus kulit
putih yang menjadi salah
satu syarat teknisi di NASA.
Setelah melalui pertimbangan
disertai dengan riset dan
argumentasi yang baik, Mary
berhasil mendapatkan izin
untuk menghadiri kelas malam
pada sekolah tersebut dan
mengantarkannya menjadi
seorang insinyur.
Kehidupan Katherine juga
sangat berwarna. Katherine
yang kemudian dipindahkan
ke bagian Kelompok Tugas
Angkasa (Space Task Group)
yang menjadi organ vital
dalam peluncuran Friendship
7, tetapi ia terhambat oleh
berbagai diskriminasi yang
diterimanya, seperti harus
menghabiskan waktu 40 menit
setiap hari untuk kembali ke
Gedung Barat untuk toilet
khusus perempuan kulit hitam,
minum dari teko yang berbeda
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dari pekerja lain hanya karena
perbedaan ras, dibatasi untuk
mengakses informasi yang ia
perlukan dalam proses kalkulasi
karena ia berkulit hitam, dan
tidak diizinkan mengikuti rapat
besar hanya karena ia seorang
perempuan meski perubahan
terus terjadi. Dengan
kepiaawaiannya, Katherine
mampu menyelesaikan tugastugasnya dengan kemampuan
komunikasi dan argumentasi
yang dia miliki. Katherine
mampu menampilkan sosok
karyawan yang melaksanakan
kewajibannya dengan baik
sebagai implikasi dari hak
yang seimbang. Dengan
berkomunikasi dengan
atasannya, Pak Harisson
yang diperankan oleh Kevin
Costner, akhirnya beberapa
permasalahan tersebut
menemukan titik terang, seperti
dihapuskannya perbedaan
toilet dan diizinkannya
Katherine untuk mengikuti rapat
terbatas. Katherine, Mary, dan
Dorothy menjadi bukti nyata
bahwa perempuan bisa bekerja
pada sektor publik dan tidak
terbatas pergerakan untuk
terus mengaktualisasi diri.

Film ini mengajarkan untuk
tidak menyerah pada keadaan.
Meski banyak hal yang
menghadang, upaya yang
disertai dengan optimisme
akan menghantarkan kita
ke tujuan yang diinginkan.
Meski acap kali menerima
diskriminasi, 3 sekawan ini
tak pernah mengeluh. Meski
hati bergejolak menghadapi
keadaan, meski semua orang
dunia berupaya menjatuhkan,
selama diri menyakini kita
mampu melewatinya. Alam
semesta akan menunjukkan
caranya untuk kita kembali
bangkit. Jadi jangan pernah
lepaskan kepercayaan dirimu.
Ingat, dengan nafas optimisme
dan kerja keras tak ada hal
yang tak mungkin. Tentu saja
akan ada banyak kegagalan
yang menghampiri. Tapi
dengan proses belajar tersebut,
kita akan terus menjadi
manusia yang baru karena tak
pernah berhenti belajar hal-hal
baru.
Kamu tidak akan menyesal
setelah menonton film ini. Selain
itu, film ini pun berhasil meraih
36 penghargaan dengan
91 nominasi, salah satunya
mendapatkan 3 nominasi
dalam Oscar. Melalui situs IMDb,
Hidden Figures mendapatkan
rating 7.8/10. Untuk kamu yang
ingin memupuk semangat
dan menggali potensi, sangat
direkomendasikan untuk
menonton film ini! Kamu
bisa mengaksesnya melalui
Diseny+ Hotstar ya. Semangat
menuntut ilmu dan menjejaki
kebermanfaatan! (RSA)

Andal Melayani
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Atomic Habits: Meningkatkan Kualitas Diri
dengan Hidup Satu Persen Lebih Baik
“Hiduplah 1%
lebih baik di
setiap harinya,
maka kamu akan
bertumbuh 37%
selama satu tahun.
Sebaliknya, jika
kamu tak melakukan
peningkatan di
setiap harinya,
maka kamu tidak
mendapatkan
perkembangan
apapun.”

Judul

:

Atomic Habits: Perubahan Kecil yang
Memberikan Hasil Luar Biasa

Penulis

:

James Clear

Penerbit

:

Gramedia Pustaka Utama

Genre

:

Non-fiksi, Self-improvement

Jumlah Hal.

:

356 halaman
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emiliki kebiasaan
baik yang
dilakukan secara
konsisten sejatinya
mampu membuat hidup
manusia berkembang
lebih baik. Tak pelak, bukubuku self-improvement
bertema kebiasaan semakin
diminati. Salah satu buku
self-improvement bertema

kebiasaan (habit) yang sudah
populer dan masuk jajaran
New York Times Best Seller
adalah Atomic Habits karya
James Clear. James Clear
sendiri dikenal sebagai seorang
penulis dan motivator yang
berfokus pada kebiasaan,
pembuatan keputusan, dan
perbaikan berkelanjutan.
Bukunya sudah diterjemahkan
ke dalam beberapa bahasa
dan masuk jajaran best-seller,
termasuk di Indonesia.
Memulai dan membentuk
kebiasaan baru tidak bisa
dilakukan secara instan
dan dalam waktu singkat.
Dibutuhkan niat yang kuat,
proses yang panjang dan
berkelanjutan, serta tujuan
yang jelas, seperti ‘jenis
manusia seperti apa yang
saya inginkan ada di dalam
diri ini’? Oleh karena itu, James
Clear memperkenalkan empat
kaidah perubahan perilaku
untuk menjaga kebiasaan
baik tetap berlangsung
langgeng, yakni menjadikannya
terlihat, menjadikannya
menarik, menjadikannya
mudah, dan menjadikannya
memuaskan. Selaras
dengan perkembangannya,
kebiasaan yang sudah mulai
dilakukan akan terjaga melalui
empat tahapan pula, yakni
mendapatkan petunjuk,
menumbuhkan gairah,
menanggapi, dan menikmati
hasil. Masih bingung dengan
tahapan-tahapan di atas?
Tenang saja. Buku ini akan
menjelaskannya secara rinci
dalam bab-bab terpisah.
Penggunaan bahasa yang
sederhana, tidak menggurui,
dan bisa langsung dipraktekkan

sembari dibaca membuat
buku ini bisa dikonsumsi oleh
semua kalangan. Tersedianya
ilustrasi dalam bentuk grafik
pun menjadikan buku ini
semakin menarik. Kisah-kisah
orang ternama yang sudah
membuktikan dahsyatnya
kekuatan Atomic Habits dalam
menjalani kebiasaannya
menjadi pendorong semangat
dan motivasi bagi pembaca.
Bagian paling iconic sekaligus
mantra yang kerap kali diulang
di dalam buku ini adalah,
“Hiduplah 1% lebih baik di setiap
harinya, maka kamu akan
bertumbuh 37% selama satu
tahun. Sebaliknya, jika kamu
tak melakukan peningkatan
di setiap harinya, maka
kamu tidak mendapatkan
perkembangan apapun.” Hal
ini dapat dibuktikan ketika
seseorang memulai kebiasaan
olahraga lari. Di hari pertama
ia hanya mampu berlari sejauh
1 kilometer. Di hari berikutnya,
ia kembali berlari dan mampu
menempuh jarak sejauh 2
kilometer. Ia terus berolahraga
lari di hari, minggu, bahkan
sampai bulan berikutnya
sehingga di akhir tahun, ia
mampu menempuh jarak
lari yang sama dengan lari
marathon. Hal ini bisa terjadi
berkat kebiasaan yang terus
diasah dan dilakukan secara
konsisten. Menarik sekali,
bukan?
Selain pembentukan kebiasaan,
buku ini juga membahas
bagaimana manusia dapat
membentuk identitas pribadi
berdasarkan kebiasaan yang
dilakukannya. Mengubah
identitas berkaitan dengan
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keyakinan manusia dalam
memandang dunia, citra diri,
dan penilaian terhadap diri
sendiri serta orang lain. Hasil
adalah apa yang diusahakan,
proses adalah cara yang
dilakukan untuk mengubah
identitas dari yang manusia
yakini. Jika manusia memiliki
tujuan dan sasaran, namun
tidak mengubah identitas,
maka perubahan kebiasaan
ke arah yang baik tidak
akan terlaksana. Kebiasaan
terbentuk melalui sistemsistem yang selama ini
berlangsung di dalam hidup.
Bila menginginkan hasil
terbaik, maka lupakan sejenak
sasaran yang ingin dituju dan
berfokuslah kepada sistem
terlebih dahulu.
Tidak ada satu pun kebiasaan
yang bisa langsung menjadi
kebiasaan jika tidak dimulai
dengan perbuatan awal,
dilakukan secara terusmenerus, dan tetap menjaga
gairah dalam melakukannya.
Atomic Habits, sebuah
mahakarya James Clear yang
sayang untuk dilewatkan.
Buku ini cocok sekali dibaca
untuk siapapun yang ingin
membentuk identitas
diri, kebiasaan baik, serta
mempertahankannya untuk
kehidupan yang lebih baik
dan terjaga. Buku setebal 356
halaman ini bisa menjadi
buku pelajaran, baik teori dan
praktek, untuk manusia zaman
now yang menginginkan
kehidupan teratur, konsisten,
dan berwarna. (RSA)
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Wisata

Sisi Lain Kota Kediri

D

aerah yang terkenal
dengan penghasil
tahu dan salah
satu perusahaan
rokok terbesar di Indonesia
ini berada di Jawa Timur,
Indonesia. Dahulunya, Kediri
adalah sebuah Karesidenan
yang menaungi beberapa
daerah yang saat ini telah
menjadi daerah administratif
masing-masing seperti, Kota
Kediri, Kabupaten Kediri,
Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar,
Kabupaten Blitar, Kabupaten
Tulungagung, dan Kabupaten

Trenggalek. Selain sebagai
daerah penghasil tahu, Kediri
juga memiliki daya tarik wisata
tersendiri yang dapat dinikmati
oleh wisatawan yang datang.
Siapa yang tak mengenal
Gunung Kelud, namanya sudah
kondang ke berbagai kalangan
di Indonesia. Gunung yang
memiliki ketinggian 1.731 meter
ini berada di perbatasan antara
Kabupaten Kediri, Kabupaten
Blitar, dan Kabupaten Malang,
kira-kira 35 km sebelah timur
pusat Kota Kediri dan 25 km

sebelah utara pusat Kota Blitar.
Sebagaimana Gunung Merapi,
Gunung Kelud merupakan
salah satu gunung berapi
paling aktif di Indonesia. Namun
walaupun masih aktif hingga
saat ini, keindahan Gunung
Kelud selalu dapat menarik
perhatian wisatawan lokal
maupun asing. Terutama disaat
tertentu seperti saat terbitnya
Matahari, keindahan Gunung
Kelud akan terlihat dengan
jelas saat disinari Matahari.
Gereja Protestan di Indonesia

bagian Barat (GPIB) Immanuel
atau yang lebih terkenal
dengan sebutan Gereja Merah
Kediri adalah salah satu daya
tarik wisata lain yang ada di
Kediri. Landmark bersejarah
yang menjadi peninggalan
jaman pemerintahan Hindia
– Belanda berdesain Eropa
klasik dengan balutan warna
merah diluar gedungnya.
gereja tersebut dibangun
oleh JA Broers pada tanggal
21 Desember 1904, ia adalah
pendeta asal Belanda yang
diutus pemerintahan HindiaBelanda mengajarkan agama
Protestan di Kediri. Baru
pada tahun 1948, gereja ini
diserahkan pemerintah Belanda
kepada pengurus gereja asli
pribumi. Kemegahan gereja
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merah sudah tampak dari
halaman depan. Menaranya
yang tinggi menjulang menjadi
pemandangan utama sekaligus
wajah dari gereja Immanuel. Di
bawahnya terpasang jendela
kaca berukuran besar yang
merupakan ornamen asli
bangunan ini.
Belum lengkap rasanya apabila
kita ke Kediri dan tidak mampir
ke bangunan yang menyerupai

“Arc De Triomphe” yang ada
di Prancis. Ya, Simpang Lima
Gumul (SLG) Kediri adalah
salah satu objek wisata terkenal
yang ada di Kediri karena
bentuknya yang menyerupai
Arc De Triomphe. SLG mulai
dibangun pada tahun 2003 dan
diresmikan pada tahun 2008
Selain sebagai ikon sebuah
kota, saat ini SLG juga menjadi
sentra (pusat) ekonomi dan
perdagangan baru (Central

Photo Adam
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Wisata
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Wisata

Photo Adam
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Photo Adam

Business District) di Kabupaten
Kediri, sehingga diharapkan
dapat membuat perekonomian
Kediri semakin bertambah
maju. Selain beberapa
tempat wisata atau landmark
yang telah disebutkan,
masih banyak lagi tujuan
wisata yang dapat dijadikan
referensi saat berkunjung
ke Kediri, seperti Bendungan
Waruturi dan Bendungan
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Badas ataupun menikmati
keindahan alam dengan
secangkir kopi Brontoseno dan
tahu goreng khas kediri, serta
mengamati para petani yang
sedang bekerja di sawah di
area persawahan di daerah
Selopanggung, Kediri. (AVH)

Photo Adam

Photo Adam
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TEKA - TEKI
SILANG

OTENTIKASI 123

Mendatar
3.

Kartu identitas ASN yang
diterbitkan oleh Badan

1
2
3

Kepegawaian Negara (BKN)
yang memuat data pegawai dan
keluarganya secara elektronik.
4.

BULAN SEKALI
Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan

TASPEN.........adalah layanan
terintegrasi dari PT TASPEN
(Persero) yang dapat digunakan
peserta TASPEN baik aktif maupun
pensiunan untuk menyampaikan

BULAN SEKALI
Penerima Pensiun yang tidak punya Ahli Waris Tertunjang

pertanyaan dan keluhan,
download formulir pengajuan
klaim, mengetahui jadwal mobil
layanan TASPEN dan berisi kamus
keTASPENan.
5.

Aplikasi untuk peserta TASPEN
mendapatkan informasi mengenai
Kepesertaan, Produk TASPEN, dan
Estimasi Manfaat.

7.

Andal Melayani

BULAN SEKALI
Penerima Pensiun yang masih punya Ahli Waris Tertunjang

Salah satu anak perusahaan
TASPEN.

9.

Digitalisasi layanan TASPEN untuk
mempermudah pengambilan gaji
pensiun.

10.

Menurun
1.

Kode klaim untuk melanjutkan
pembayaran pensiun pertama.

2.

Saling peduli dan menghargai
perbedaan.

6.

Tanda peserta pensiun yang bisa
dijadikan sebagai kartu ATM.

8.

Pemenang TTS Media TASPEN Edisi 127:
1.

Stefani Julieta B S

2.

Rahmatia Lestari Arly

3.

Anggia Putri Rambe

Para pemenang akan segera di hubungi oleh
Tim Media TASPEN.

Salah satu dokumen yang
digunakan untuk pengajuan Uang
Duka Wafat.
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TIPS !

Antusian menghadapi perubahan.
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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.

Pastikan Otentikasi dilakukan
secara berkala sesuai dengan
waktu yang ditetapkan dalam
123.

Andal Melayani

Dapatkan Informasi
Terbaru TASPEN
Hanya di:

www.taspen.co.id

@taspen

@taspen

@taspen

TASPEN

TASPEN

TASPEN

