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Editors Note
TASPEN dukung kesetaraan gender dan
kesehatan perempuan

H

alo Sobat, pada
edisi kali ini Media
TASPEN membahas
komitmen TASPEN
untuk terus memberikan
kontribusi sosial kepada
masyarakat melalui
program corporate social
responsibility (CSR) dan
melanjutkan program Taspen
Untuk Indonesia, TASPEN
menyerahkan 4 unit mobil
ambulans kepada Badan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) guna
mendukung kegiatan BP2MI
dalam pelayanan kesehatan,
khususnya pekerja migran.
Tidak hanya itu, TASPEN juga
mendukung Pembangunan
Masjid Walidah Dahlan
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
di yogyakarta. Ini adalah wujud
partisipasi aktif kami dalam
memberikan kepedulian dan
dukungan kepada masyarakat,
khususnya dalam bidang
keagamaan. Dibidang
kewirausahaan pun TASPEN
turut andil dan bersinergi
dengan Pemerintah kabupaten
dalam memberikan bantuan
untuk mendukung Program

dari Pemerintah Kabupaten
Pamekasan yaitu Program
Wirausaha Baru (WUB).
Dalam membantu pemerintah
dalam mencegah penularan
Covid-19 di Indonesia, TASPEN
melalui program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) kerap memberikan
bantuan Peralatan Pencegahan
Covid-19 kepada Kementerian
PAN-RB dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB).
Pada triwulan 2 TASPEN juga
berhasil meraih penghargaan
dalam beberapa ajang yaitu
Akhlak Award 2021 yang
diselenggarakan oleh Lembaga
Independen ACT Consulting
dan 4 Penghargaan Nusantara
CSR Awards 2021 yang
diiselenggarakan oleh The La
Tofi School of CSR.
Media TASPEN edisi kali ini juga
membahas sebuah forum yang
didirikan resmi oleh TASPEN bagi
para karyawan perempuan
pada tanggal 18 Agustus 2021
dengan nama Srikandi TASPEN.

Lahirnya Srikandi TASPEN ini
tidak lepas dari arahan Menteri
BUMN Republik Indonesia,
Erick Thohir, dan didukung
penuh oleh Direktur Utama PT
TASPEN (Persero) A.N.S. Kosasih
untuk meningkatkan jumlah
partisipasi perempuan sebesar
15 persen di tingkat direksi
BUMN sesuai standar di Asia
Tenggara.
Pada Juli lalu suka cita
perayaan Momentum
peringatan 1 Tahun ber-AKHLAK
dimaknai Insan TASPEN dalam
Town Hall Meeting yang dihadiri
oleh Jajaran Direksi dan
Komisaris beserta seluruh Insan
TASPEN. Dengan mengusung
tema “TASPEN berAKHLAK:
Everyday is berAKHLAK day”,
kegiatan tersebut diikuti
dengan penuh semangat dan
sebagai refleksi pelaksanaan
internalisasi berAKHLAK yang
telah dilaksanakan oleh TASPEN
selama satu tahun ke belakang.
Akhir kata, mari kita berdoa
agar kita semua diberikan
kesehatan dan pandemi
covid-19 segera berakhir.

Mardiyani Pasaribu
Pimpinan Redaksi
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Mega Mandrayani

Staf Pengelola Informasi Publik

Dari:
Yoga Luqman Hukkama

penerima gaji pensiun, untuk
keperluan otentikasi Aplikasi.

Tanya:

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, dalam
rangka memutus mata rangkai
Covid-19 sehingga enrollment
belum dapat dilaksanakan.
Untuk otentikasi dapat
dilakukan otentikasi secara
manual di bank.
Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, semoga
dapat membantu. Terima kasih
telah menghubungi PT TASPEN
(Persero).

Dear Bapak/Ibu
Mohon informasinya. Saat ini saya masih bekerja,
bagaimana untuk pemutusan tunjangan istri,
karena meninggal dunia. Mohon penjelasannya.

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, silakan mengajukan asuransi
kematian dengan melengkapi persyaratan
sebagai berikut dan dapat diajukan secara online
melalui eklim https://eklim.taspen.co.id/e-klim/
public/
•
Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran
(FPP);
•
Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG)
dibuat oleh bendaharawan gaji;
•
Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah
/ Kepala Desa / Rumah Sakit;
•
Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah /
KUA;
•
Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;
•
Fotokopi buku rekening pemohon.
Demikan informasi yang dapat kami sampaikan,
semoga dapat membantu. Terima kasih telah
menghubungi PT TASPEN (Persero).
Dari:
Yuda Putra
Tanya:
Mohon maaf menanyakan untuk enrollment

6
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Dari:
Yodi Maulana
Tanya:
Syarat Pembuatan kartu
Taspen elektronika.
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, berikut kami
sampaikan persyaratan untuk
melengkapi persyaratan :
•
Surat Pengantar dari
instansi;
•
Surat Perintah
Melaksanakan Tugas
(SPMT);
•
Fotokopi SK Capeg;
•
Fotokopi Kenaikan Gaji

Edisi 125
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Berkala Terakhir (KGB).
Catatan:
•
Dalam hal kartu Peserta
Taspen hilang, maka
permohonan penerbitan
KPT harus dilengkapi
dengan :
Surat Keterangan Hilang
dari Kepolisian;
•
Fotokopi SK Terakhir.
Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, semoga
dapat membantu. Terima kasih
telah menghubungi PT TASPEN
(Persero).
Dari:
Moch. Saifur Rijal
Tanya:
Assalamu’alaikum,
Saya Moch. Saifur Rijal
penerima pensiunan yatim
piatu dari almarhum ibu saya.
Saya sekarang umur 24 th, dan
masih kuliah dan akhir tahun
depan tahun kelulusan saya,
saya pernah bertanya masa
aktif pensiun saya diumur 25th,
yang saya tanyakan:
Saat saya sudah 25 tahun
di bulan Maret 2022 atau
akhir umur 25 di Maret 2023
berhentinya ?
Karena pensiunan ini sangat
saya butuhkan sampai selesai
studi saya, terimakasih.
Jawaban:
Halo sobat TASPEN,
kami sampaikan bahwa
pembayaran pensiun yatim/
piatu dibayarkan sampai ybs
memasuki usia 25 tahun.
Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, semoga
dapat membantu. Terima kasih
telah menghubungi PT TASPEN
(Persero).
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SRIKANDI TASPEN untuk
SELURUH PEREMPUAN
TASPEN
TEKS Vinka
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ASPEN resmi mendirikan
sebuah forum bagi para
karyawan perempuan
pada tanggal 18
Agustus 2021 dengan nama
Srikandi TASPEN. Lahirnya
Srikandi TASPEN ini tidak lepas
dari arahan Menteri BUMN
Republik Indonesia, Erick Thohir,
untuk meningkatkan jumlah
partisipasi perempuan sebesar
15 persen di tingkat direksi
BUMN sesuai standar di Asia
Tenggara.
Srikandi TASPEN hadir untuk
membangun kesadaran semua
pihak tentang karir berbasis
kompetensi dan performansi
bagi seluruh karyawan dan
karyawati TASPEN Group
dengan menjunjung tinggi
kesetaraan gender berbasis
Core Values Ber-AKHLAK.
Saat ini anggota Srikandi
TASPEN berjumlah sebanyak
682 orang atau 40 persen
dari total karyawan lho.. Para
Srikandi TASPEN ini diharapkan
mampu saling mendukung,
membangun rasa percaya
diri dan profesionalisme untuk
menjaga keseimbangan peran
sebagai karyawan perempuan,
istri dan ibu.
Tentunya, Forum Srikandi ini
merupakan dukungan lebih
lanjut dari TASPEN yang sedari
dulu telah menyediakan
berbagai fasilitas serta
kegiatan dalam bekerja dan
berkarir, seperti tersedianya
ruang laktasi, bantuan biaya
persalinan, cuti bersalin, serta
jenjang karir yang setara bagi
seluruh karyawan.
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Logo Srikandi TASPEN

Kenalan dulu yuk dengan
Logo Srikandi TASPEN! Logo
ini merupakan adopsi dari
logo Srikandi BUMN yang
menggambarkan seorang
perempuan tangguh
dengan sayap disisi kanan
dan kirinya seperti kupukupu. Ada nilai-nilai yang
menggambarkan karakter
utama kupu-kupu, seperti
Transformasi, Keindahan, dan
Keseimbangan. Transformasi
melalui metamorphosis
sempurna mulai dari telur,
telur menjadi ulat, ulat menjadi
kepompong, kemudian setelah
itu barulah menjadi kupu-kupu.
Demikian pula diharapkan
para Srikandi TASPEN terus
melakukan proses perubahan
demi kemajuan yang lebih baik.
Keindahan, Srikandi TASPEN
memberikan keteduhan dan
kebahagiaan bagi orang
disekelilingnya. Keseimbangan,
Srikandi TASPEN tetap berada
dalam keseimbangan ketika
menjalankan aktivitas untuk
kemajuan bersama.
Ada dua figur yang
dimunculkan dalam logo
Srikandi TASPEN. Figur
Perempuan digambarkan
dengan siluet perempuan
berwarna biru, dengan
kedua tangan ke atas yang
menggambarkan seorang
perempuan tangguh dan

10
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memiliki kemampuan
hebat. Figur perempuan
digambarkan di tengahnya
dengan lambang hati (love),
dengan makna seorang
perempuan yang penuh kasih
sayang dalam memberikan
perubahan yang bermanfaat
bagi lingkungannya. Warna
biru pada figur perempuan
menyimbolkan sebuah karakter
gigih dan pantang menyerah
dalam situasi apapun.
Figur sayap digambarkan
dengan empat lembar daun

batik yang bermakna selalu
tanpa henti memberikan
keteduhan dan kemanfaatan
tanpa meninggalkan budaya
bangsa. Sayap berwana
kuning memiliki makna
kemuliaan seorang wanita
untuk terus bergerak naik
dan terus mengembangkan
kapabilitasnya. Sayap
berwarna biru memiliki
makna kemandirian seorang
perempuan dan patut dijadikan
sebagai teladan dalam
berperilaku.

Edisi 125
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Pangestiaji sebagai Koordinator
Bidang Olahraga dan Seni,
dibantu oleh Kinanthi Yurnalis
dan Made Devicca Surya
sebagai anggotanya.
Kegiatan Keren Srikandi
TASPEN
Forum Srikandi TASPEN sudah
aktif melakukan berbagai
kegiatan hingga saat ini,

Struktur Organisasi Srikandi
TASPEN
Untuk medukung dan
mewadahi aspirasi Srikandi
TASPEN, maka dibentuklah
struktur organisasi dimana
Direktur Manajemen Risiko
dan Kepatuhan, Diyantini
Soesilowati, sebagai Pembina
Srikandi TASPEN; Wita Resmiarsih
sebagai Ketua Srikandi TASPEN;
Syiffa Nurrachmawati sebagai
Sekretaris Jendral, dibantu
oleh para anggotanya yaitu
Annisa Ramadhani, Desi Tri

Satriani, dan Vinka Dorothy
Purba; Revi Mutiartini sebagai
bendahara, dibantu oleh Hanna
Triana Haris sebagai wakilnya;
Jati Liris Kawuryan sebagai
Koordinator Bidang Pendidikan
dan Pengembangan, dibantu
oleh Mala Alfiyah Ningsih dan
Risky Ajeng Kemala sebagai
anggotanya; Mardiyani Pasaribu
sebagai Koordinator Bidang
Sosial dan Kesejahteraan,
dibantu oleh Elvira Juwita
Saraswati dan Aktaria Linanda
sebagai anggotanya; juga Erlina

lho. Bidang Pendidikan
dan Pengembangan telah
melakukan Survei terhadap
Srikandi TASPEN serta telah
melaksanakan WeTalk
(#WomanEmpowermentTalk)
(27/7) yang dihadiri oleh
pemimpin perempuan
keren, yaitu Nicke Widyawati
sebagai CEO PT Pertamina
(Persero). Bidang Sosial dan
Kesejahteraan juga telah
melakukan pendataan
terhadap WA Blast Srikandi
TASPEN untuk memudahkan
laju komunikasi dan peringatan
Hari Pelanggan Nasional.
Tidak ketinggalan di Bidang
Olahraga dan Seni telah
melakukan kegiatan rutinitas
setiap minggu, yaitu olahraga
Yoga dan Zumba, serta TASPEN
Srikandi Choir Selindo lewat
platform meeting online.
Kegiatan Srikandi TASPEN kerenkeren bukan? Tidak hanya itu,
kedepannya Forum Srikandi
TASPEN akan melaksanakan
Webinar Financial Planner,
Survei Mental Health, Kajian
mengenai TASPEN Daycare,
2021 | Media Informasi Layanan
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Figur Srikandi TASPEN
Health Talk “Deteksi Dini Kanker
Payudara”, pelaksanaan
mamografi gratis yang terbatas
bagi para anggotanya, dan
program-program keren
lainnya untuk kita semua,
para Srikandi TASPEN. Jangan
khawatir ya Sobat Srikandi
TASPEN, berbagai kegiatan yang
diselenggarakan oleh Forum
Srikandi TASPEN tidak dipungut
biaya apapun, alias gratis. Jadi,
jangan lewatkan kesempatan
untuk ikut menghadiri kegiatan
lainnya yang meningkatkan
wawasan kita ya!
Tidak ketinggalan, Forum
Srikandi TASPEN juga mengajak
seluruh anggotanya untuk
mengasah kreatifitas dalam
perlombaan pembuatan lagu
Srikandi yang digagas oleh
Bidang Olahraga dan Seni.
Lomba Cipta Lagu
‘Lomba cipta lagu Srikandi
TASPEN dibuka untuk para
anggotanya dan Lomba ini
dikhususkan untuk Internal
Perusahaan. Adapun batas
pengumpulan karya jatuh pada
tanggal 28 November 2021 dan
pemenang akan diumumkan
pada tanggal 22 Desember 2021,
bertepatan dengan peringatan
hari Ibu. Para Srikandi TASPEN
wajib banget ikut kompetisi ini,
karena ada hadiah menarik
bagi karya terbaik dan terpilih.
Dengan dibentuknya forum
Srikandi TASPEN beserta dengan
kegiatannya, para karyawan
perempuan kini dapat
mengoptimalkan kapabilitasnya
dalam bekerja untuk TASPEN
yang semakin Andal Melayani.
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Diyantini Soesilowati
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Ibu Wita Resmiarsih, atau
akrab disapa Ibu Wita,
lahir di Bandung tanggal 7
September 1965. Ibu Wita
menempuh pendidikan
Magister Statistika di Institut
Teknologi Bandung dan
memiliki sertifikasi sebagai
Ajun Ahli Asuransi Sektor
Jiwa (AAAIJ). Selain menjadi
seorang Istri dan juga Ibu
dari dua orang anak, beliau
adalah seorang pemimpin
perempuan di TASPEN
yang menjabat sebagai
Vice President Change
Management Office selama
hampir 4 tahun dan kini
menduduki jabatan sebagai
Senior Vice President
Enterprise Management
System.

Ibu Diyantini Soesilowati,
atau akrab disapa Ibu Yanti,
lahir di Pontianak tanggal
9 Desember 1965. Ibu Yanti
menempuh pendidikan
Magister Manajemen
Agribisnis di Institut Pertanian
Bogor. Selain menjadi
seorang Istri dan juga Ibu
dari seorang anak, beliau
merupakan pemimpin
perempuan pertama yang
menduduki jabatan Direktur
Kepatuhan dan Manajemen
Risiko di PT TASPEN (Persero).
Sebelum berkarir di TASPEN,
beliau telah lebih dulu
berkarir di PT Bank Mandiri
(Persero) dengan jabatan
terakhir sebagai Group Head
Policy & Procedure PT Bank
Mandiri (Persero).

Wita Resmiarsih
Senior Vice President Enterprise Management
System

Edisi 125
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Suhardi Alius

I

Komisaris Utama TASPEN

ni luar biasa, 1 tahun kita mampu meng-implementasikan
berAKHLAK. Jadi AKHLAK yang ada di dada kita (sembari
menunjukkan logo berAKHLAK di dresscode Semarak 1 Tahun
ber AKHLAK), bukan hanya sekedar jargon namun implementasi

adalah suatu hal yang terpenting.

A.N.S Kosasih

M

Direktur Utama TASPEN

ari kita sama-sama
praktek berAKHLAK,
sederhana kok,
Amanah itu artinya
apa, Amanah itu kalo dikasih
kepercayaan dan tanggung
jawab, kita kerjakan dengan baik.
Kompeten itu kita membuat diri
kita mampu mengerjakan apa
yang harus dipenuhi. Harmonis
itu menghargai perbedaan.
Loyal itu sederhana, yaitu Loyal

kepada bendera merah putih,
bangsa dan negara Indonesia
serta kepada BUMN. Adaptif,
kita ada banyak bisnis yang
mesti berubah, semua menjadi
online atau berbasis daring.
Kita tidak bisa mengerjakan
apa-apa sendiri, tapi kita harus
kolaboratif dengan rekan kerja,
BUMN lain, bahkan dengan
perusahaan lain atau pun
perusahaan global.
2021 | Media Informasi Layanan
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Perayaan Semarak 1
Tahun berAKHLAK
PT TASPEN (Persero)
TEKS Mala

M

omentum
peringatan 1
Tahun berAKHLAK dimaknai
Insan TASPEN dalam Town
Hall Meeting yang dihadiri
oleh Jajaran Direksi dan
Komisaris beserta seluruh Insan
TASPEN. Dengan mengusung
tema “TASPEN berAKHLAK :
Everyday is berAKHLAK day”,
kegiatan tersebut diikuti
dengan penuh semangat dan
sebagai refleksi pelaksanaan
internalisasi berAKHLAK yang
telah dilaksanakan oleh
TASPEN selama satu tahun
ke belakang. Selain itu dalam
kegiatan Talkshow 5 Menteri
BUMN dan AKHLAK Award 2021
dalam Refleksi 1 Tahun AKHLAK
BUMN, TASPEN mendapatkan
penghargaan sebagai BUMN
dengan Indeks Implementasi
terbaik atas core values
Amanah dan Adaptif, serta
Runner Up dalam Indeks
Implementasi core values
Kompeten.

14
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Communication Campaign:
TASPEN Bicara ber-AKHLAK
session 1
Menteri Badan Usaha
Milik Negara menerbitkan
Surat Edaran Nomor:SE-7/
MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai
Utama (Core Values) Sumber
Daya Manusia Badan Usaha
Milik Negara yaitu AKHLAK
yang merupakan akronim
dari Amanah, Harmonis,
Kompeten, Loyal, Adaptif,
dan Kolaboratif. Internalisasi
berAKHLAK bagi Insan TASPEN
adalah proses penguatan
Nilai-Nilai Perusahaan AKHLAK
kepada seluruh Insan TASPEN
dalam rangka mendukung
implementasi Budaya
Perusahaan sehingga terbentuk
keyakinan dan kesadaran
terhadap budaya yang
diwujudkan dalam sikap dan
perilaku dalam bekerja.
TASPEN Bicara berAKHLAK
(TBA) merupakan salah satu
program komunikasi budaya
yang berkonsep webinar
sebagai bagian dari proses

internalisasi AKHLAK dengan
rangkaian kegiatan yang
akan menyasar pada 3
(tiga) elemen dari ADKAR
Model yaitu Awareness,
Desire, dan Knowledge.
TASPEN Bicara berAKHLAK
(TBA) mengusung konsep
seperti siaran radio dengan
pemaparan konten penting
nan fundamental terkait
Core Values berAKHLAK.
Dibawakan dengan ringan,
santai, dan menyenangkan
dengan tujuan lebih mudah
diterima serta mampu
memberi inspirasi sembari
menuai interaksi di selasela rutinitas dan kesibukan
kerja sehari-hari. Kegiatan
secara virtual zoom ini
menghadirkan Direksi TASPEN
sebagai pemateri, dimana
masing-masing Direksi
akan menyampaikan materi
terkait salah satu core values,
dan Insan TASPEN sebagai
audience dan dipandu oleh
seorang moderator.
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Communication Campaign: TASPEN
Bicara ber-AKHLAK session 1

18 Mei

3 Juni

22 Juni

9 Juli

“AKHLAK 101: How to Implement
AKHLAK in Your Daily Life.”
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TASPEN Serahkan 4 Unit Ambulans Untuk
Mendukung Tugas dan Fungsi BP2MI
TEKS Devicca

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus
memberikan
kontribusi sosial
kepada masyarakat melalui
program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
(TJSL). Dalam rangka
memperingati HUT RI ke-76
dan melanjutkan program
TASPEN Untuk Indonesia,
TASPEN mengadakan program
TJSL berupa penyerahan 4
unit mobil ambulans tipe
standar multifungsi + keranda
jenazah kepada Badan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) guna
mendukung kegiatan BP2MI
dalam pelayanan kesehatan,
khususnya pekerja migran.
Acara penyerahan ambulans
dihadiri langsung Menteri
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir, Kepala
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Badan BP2MI Benny Rhamdani
beserta jajaran, Komisaris
Utama TASPEN Suhardi Alius
dan Direktur Utama TASPEN
A.N.S Kosasih beserta jajaran di
Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta
Selatan, Senin (23/8).
Menteri BUMN Erick Thohir
dalam sambutannya hari ini
menyampaikan “Kementerian
BUMN hadir bagi para Pekerja
Migran melalui berbagai
aksi nyata; mulai dari
penjemputan para Pekerja
Migran, penyediaan alternatif
pembiayaan yang ringan, serta
hari ini penyediaan fasilitas
kesehatan bagi Pekerja Migran
dan keluarganya, karena BUMN
tidak ingin hanya menjadi
menara gading tetapi ingin
selalu hadir untuk seluruh
lapisan masyarakat Indonesia.
Hari ini BUMN hadir untuk
mewujudkan Indonesia Sehat

agar bisa tercipta Indonesia
Tangguh dan Indonesia
Tumbuh.”
Direktur Utama Taspen A.N.S
Kosasih mengatakan, “TASPEN
berkomitmen mengusung
semangat BUMN Untuk
Indonesia dalam setiap
program tanggung jawab
sosialnya. Program penyerahan
mobil ambulans kali ini
merupakan bentuk partisipasi
aktif kami dalam memberikan
kepedulian dan dukungan
serta peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya
bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dan keluarganya
melalui BP2MI. Program TJSL
ambulans yang bertepatan
dengan peringatan 76 tahun
kemerdekaan Republik
Indonesia ini diharapkan
dapat menjadi pemicu untuk
menyebarkan kebaikan bagi
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lingkungan sekitar.”
Pada kesempatan yang sama,
Kepala BP2MI Benny Rhamdani
mengatakan, “Setiap tahun kita
sudah menangani 859 jenazah
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dan 1142 yang sakit. Dalam
penanganannya kita hanya
bisa menyediakan ambulans
melalui sewa atau kontrak
dan itupun hanya untuk para
Pekerja Migran Indonesia tidak
termasuk keluarganya. Hari
ini kerjasama antara BP2MI
dan BUMN melalui PT TASPEN
(Persero) menunjukkan
komitmen negara dan
membuktikan bahwa negara
hadir untuk Pekerja Migran
Indonesia beserta keluarganya
dimana PMI adalah
pahlawan devisa yang layak
mendapatkan kehormatan
Negara. Terimakasih Bpk.
Presiden Indonesia Joko
Widodo, Bpk. Menteri BUMN
Erick Thohir, Bpk. Direktur Utama
dan Komisaris Utama TASPEN
atas kepeduliannya kepada
setiap Warga Negara Indonesia,
khususnya para Pekerja
Migran Indonesia beserta
keluarganya.”
Komisaris Utama TASPEN
Suhardi Alius mengatakan,
“Semoga bantuan mobil
ambulans dari TASPEN kali ini
dapat bermanfaat bagi BP2MI
dalam membantu masyarakat
termasuk Pekerja Migran
Indonesia dan keluarganya.
Kami berharap kerja sama
antara TASPEN dan BP2MI dapat
terus terjalin dengan baik.”
2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Raih 3 Penghargaan dalam
AKHLAK Award 2021
TEKS Devicca

T

ASPEN berhasil meraih
3 penghargaan
dalam ajang AKHLAK
Award 2021 yang
diselenggarakan oleh Lembaga
Independen ACT Consulting
yaitu Indeks Implementasi
AMANAH Terbaik, Indeks
Implementasi ADAPTIF
Terbaik, dan Runner Up Indeks
Implementasi KOMPETEN
Terbaik. Ajang Akhlak Award
2021 merupakan penilaian tolok
ukur 1 tahun implementasi
AKHLAK sebagai Core Values
seluruh BUMN di seluruh
Indonesia. Penghargaan
diberikan langsung oleh Menteri
BUMN Erick Thohir secara daring
kepada Direktur Utama TASPEN
A.N.S. Kosasih, disaksikan oleh
mantan Menteri BUMN Mustafa
Abubakar dan Tanri Abeng,
Founder ACT Consulting Ary
Ginanjar Agustian serta jajaran

18
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Direksi dari berbagai BUMN di
seluruh Indonesia.
Direktur Utama TASPEN
A.N.S Kosasih mengatakan,
“Merupakan suatu kebanggaan
bagi TASPEN atas diterimanya
3 penghargaan dalam ajang
AKHLAK Award 2021 ini. Saya
juga berterima kasih kepada
seluruh Insan TASPEN yang telah
bekerja keras dan memberikan
kontribusi aktifnya sehingga kita
bisa bersama-sama meraih
penghargaan ini.”
Adapun 3 (tiga) kategori
yang berhasil diraih oleh
TASPEN adalah Kategori BUMN
– Implementasi AMANAH
Terbaik dengan indeks 71,0%,
Implementasi ADAPTIF Terbaik
dengan indeks 63,9%, dan
Runner Up Implementasi
KOMPETEN Terbaik dengan
indeks 61,6%.
“Pencapaian ini mencerminkan

internalisasi AKHLAK dalam
diri setiap Insan TASPEN,
dimana penilaiannya berasal
dari kontribusi aktif seluruh
karyawan dan karyawati.
Semoga hal ini mampu
menjadi pemicu bagi segenap
Insan TASPEN untuk semakin
bersemangat dan aktif
menerapkan nilai AKHLAK
dalam pelayanan kami.”
Kosasih menegaskan. “TASPEN
sebagai Pengelola Jaminan
Sosial Aparatur Sipil Negara dan
Pejabat Negara berkomitmen
untuk selalu mengedukasi
dan melahirkan Insan TASPEN
yang memiliki integritas tinggi,
mengayomi, dan tanggap
dalam memberikan layanan
yang proaktif dan andal kepada
seluruh peserta.”
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TASPEN dan KAGAMA Gelar Vaksinasi
Gratis Bagi Masyarakat Umum

T

TEKS Devicca

ASPEN senantiasa
mendukung
pemerintah dalam
menanggulangi
pandemi Covid-19 melalui
program TASPEN untuk
Indonesia, yaitu program
vaksinasi gratis bagi Aparatur
Sipil Negara (ASN), karyawan
TASPEN Group dan keluarganya,
serta masyarakat umum
serta berbagai upaya untuk
membantu masyarakat
dalam menghadapi krisis
dan menggerakkan roda
perekonomian Indonesia di
masa pandemi. Kali ini, TASPEN
bekerja sama dengan Keluarga
Alumni Universitas Gadjah
Mada DKI Jakarta (KAGAMA DKI)
melaksanakan vaksinasi gratis
untuk 1.000 orang yang berusia
18 tahun ke atas. Bertempat
di Kampus MM UGM, Saharjo,
Tebet, Jakarta Selatan (25/07),

acara ini dibuka dan dihadiri
oleh Wakil Ketua I PP KAGAMA
Budi Karya Sumadi yang adalah
Menteri Perhubungan Republik
Indonesia, Direktur Utama
TASPEN A.N.S Kosasih, Ketua
Pengurus Daerah KAGAMA DKI
Meinarwati, dan Ketua Panitia
Vaksin KAGAMA Abiprayadi
Riyanto.
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan, “Sebagai
BUMN Asuransi Sosial terbesar
di Indonesia melalui Program
#TASPENuntukIndonesia kami
berpartisipasi aktif mendukung
Pemerintah dalam percepatan
vaksinasi untuk menanggulangi
pandemi Covid-19. Bekerjasama
dengan KAGAMA dalam
mendukung gerakan
#VaksinUntukIndonesia,
pemberian vaksin CoronaVac
Sinovac untuk KAGAMA dan

masyarakat Umum usia 18
tahun keatas kali ini merupakan
upaya mendukung apa
yang sudah dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai
target vaksinasi gratis kepada
sekurang-kurangnya 100.000
orang akseptor hingga
akhir tahun ini. Di luar ini
kami juga melaksanakan
program vaksinasi gotong
royong bagi sekitar 11.000
karyawan karyawati kami
dan keluarganya di seluruh
Indonesia.”
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“TASPEN Untuk Indonesia” Wujud Dukungan
TASPEN Untuk Gerakan #PrayFromHome dan
#VaksinUntukIndonesia
TEKS Resty

T

ASPEN berkomitmen
untuk senantiasa
mendukung pemerintah
dalam menanggulangi
pandemi COVID-19 melalui
program TASPEN untuk
Indonesia, yaitu program
vaksinasi gratis bagi Aparatur
Sipil Negara (ASN), karyawan
TASPEN Group dan keluarganya,
serta masyarakat umum.
Dan hari ini (15/7), program
TASPEN untuk Indonesia
kembali menggelar kegiatan
vaksinasi gratis di Kantor
Pusat TASPEN di Jakarta, yang
dikhususkan bagi anak usia 1217 tahun. Bekerjasama dengan
Kementerian Agama Republik
Indonesia dalam mendukung
gerakan #PrayFromHome
dan #VaksinUntukIndonesia,
acara ini dibuka dan dihadiri
oleh Menteri Agama Republik
Indonesia Yaqut Cholil Qoumas
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dan Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih, serta direncanakan
akan berlangsung di 6 kantor
cabang utama TASPEN lainnya
di Indonesia yaitu Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya,
Medan dan Makassar.
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan bahwa,
“Program TASPEN untuk
Indonesia ini merupakan wujud
komitmen dan partisipasi aktif
TASPEN sebagai BUMN dalam
membantu pemerintah untuk
menanggulangi pandemi
Covid-19. Bersama dengan
Menteri Agama RI yang telah
menggelar ikhtiar batin
melalui #PrayFromHome,
maka kegiatan vaksinasi gratis
untuk anak usia 12 hingga
17 tahun hari ini merupakan
lanjutan dalam bentuk
ikhtiar lahir berupa upaya

perlindungan diri mendukung
apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah melalui program
#VaksinUntukIndonesia.
Program TASPEN untuk
Indonesia ini juga bekerjasama
dengan berbagai ikatan
alumni dari berbagai lembaga
Pendidikan SMA dan Perguruan
Tinggi yang memiliki jejaring
luas agar dapat memberikan
vaksinasi gratis dengan target
sekurang-kurangnya 100.000
orang akseptor hingga akhir
tahun ini. Harapan kami,
program ini dapat membantu
upaya Pemerintah dalam
mempercepat vaksinasi bagi
seluruh lapisan masyarakat
Indonesia.”
Kegiatan vaksinasi anak ini
bertujuan untuk mencegah
meningkatnya jumlah anakanak yang terinfeksi Covid-19

Edisi 125

dan memerlukan perawatan.
Kegiatan yang juga didukung
Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta untuk penyediaan
vaksin Covid-19 dan Kimia
Farma sebagai penyedia
tenaga medis ini, menggunakan
vaksin CoronaVac Sinovac yang
telah memiliki izin penggunaan
darurat (emergency use
authorization / EUA) dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM).
Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas menyampaikan,
“Saya sangat mengapresiasi
kegiatan yang dilaksanakan
TASPEN pada hari ini. Di saat
kasus penyebaran Covid-19
yang tinggi dan sudah banyak
memapar anak-anak, TASPEN
tergerak untuk memberikan
vaksinasi gratis bagi kalangan
anak usia 12 -17 tahun.
Program TASPEN untuk
Indonesia ini merupakan bentuk
ikhtiar TASPEN untuk turut serta
bersama Pemerintah dalam
melindungi anak-anak kita,
yang merupakan generasi
penerus bangsa. Dan Ikthiar
TASPEN ini, dilengkapi dengan

ikhtiar batin #PrayFromHome
: Dari Rumah Untuk Indonesia
yang digelar pada 11 Juli 2021
lalu, akan menjadi ikhtiar
lahir batin bangsa Indonesia
untuk memperkuat optimisme,
harapan, dan keyakinan
bahwa kita dapat menghadapi
pandemi ini dan kondisi akan
segera kembali normal.”
Program TASPEN untuk
Indonesia aktif berkontribusi
untuk mendukung Program
Vaksinasi Nasional diantaranya
melalui progam vaksinasi gratis
untuk lansia di DKI Jakarta dan
Jabodetabek bekerjasama
dengan berbagai ikatan alumni
sekolah dan perguruan tinggi
di bulan Mei, Juni dan Juli
hingga Agustus 2021. Kemudian,
penyelenggaraan vaksinasi
gotong royong bagi sekitar
11.000 karyawan TASPEN Group
dan keluarganya pada bulan
Juni dan Juli 2021. Saat ini
TASPEN juga turut mendukung
kegiatan vaksinasi gratis
untuk golongan masyarakat
umum berusia diatas 18 tahun
dan vaksinasi anak-anak
usia 12 hingga 17 tahun yang
bekerjasama dengan berbagai

|

Utama

komunitas, lembaga dan
organisasi.
“Kami bersyukur karena
program TASPEN untuk
Indonesia hingga saat ini
sudah memfasilitasi kegiatan
vaksinasi gratis bagi lebih
dari 20.000 orang akseptor
yang terdiri ASN, pensiunan
ASN, karyawan TASPEN Group
beserta keluarganya, dan
masyarakat umum. Selain itu
kami juga sudah menyumbang
10 unit ambulans ke berbagai
instansi yang berhadapan
langsung dengan masyarakat,
membantu penyediaan obatobatan, peralatan medis dan
perlindungan diri terhadap
virus Covid-19, serta membantu
penyediaan fasilitas isolasi
mandiri dan sembako bagi
masyarakat di masa PPKM.
Dukungan terbesar kami masih
untuk program vaksinasi yang
merupakan salah satu ikhtiar
terbaik untuk menghindari
penularan Covid-19. Tentunya
kita tetap harus disiplin
menerapkan protokol
kesehatan dan meminimalisir
kegiatan diluar rumah,” kata
Kosasih.
2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Raih 4 Penghargaan Nusantara
CSR Awards 2021

S

TEKS Rhenez

ebagai perusahaan
BUMN, TASPEN terus
mendukung Program
Pembangunan
Berkelanjutan Pemerintah.
Kali ini, TASPEN membuktikan
dukungannya dengan berhasil
meraih 4 penghargaan di
ajang Nusantara CSR Awards
2021 untuk kategori Pilar Sosial,
Ekonomi dan Lingkungan.
Penghargaan diberikan
langsung oleh Asisten Deputi
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) Kementerian
BUMN Agus Suharyono kepada
Senior Manager TJSL TASPEN
Yoka Krisma Wijaya, disaksikan
oleh Wakil Ketua Umum Kadin
Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah Sarman
Simanjorang di Ballroom Hotel
Kempinski, Jakarta (15/9).
Senior Manager TJSL
TASPEN Yoka Krisma Wijaya

22

2021 | Media Informasi Layanan

menyampaikan, “Apresiasi
tertinggi untuk seluruh rekanrekan TASPEN dan stakeholder
terkait atas program-program
TJSL yang telah dilakukan.
Pencapaian ini merupakan
kebanggaan tersendiri bagi
kami. Sebagai perusahaan
BUMN yang bergerak di
bidang asuransi, kami sangat
memperhatikan kondisi
masyarakat saat ini, khususnya
di tengah pandemi Covid-19.
Penghargaan ini merupakan
pemicu semangat bagi kami
untuk terus hadir di tengah
masyarakat dan berkontribusi
aktif melalui beberapa program
TJSL lainnya dengan skala yang
lebih besar. Besar harapan
kami, program TJSL TASPEN
dapat berdampak luas kepada
peserta dan masyarakat,
serta menjadi partisipasi aktif
TASPEN dalam menyukseskan

program yaitu Pembangunan
Berkelanjutan.”
TASPEN berhasil meraih
penghargaan berkat beberapa
program TJSL unggulan
perseroan, antara lain Program
TASPEN Peduli Covid-19
yang merupakan bantuan
kesehatan penanganan
Covid-19 dan bantuan
ekonomi penanggulangan
Covid-19. Kemudian, Program
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat yang merupakan
pendampingan Wirausaha
ASN dan Pensiunan. Selain itu,
Program Peningkatan Mutu
Kesehatan melalui pemberian
bantuan 570 unit kursi roda
bagi penyandang disabilitas di
seluruh KCU/KC TASPEN.
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TASPEN Raih Predikat Emerging Industry
Leader dalam BPEA 2021
TEKS Rhenez

T

ASPEN berhasil meraih
predikat Emerging
Industry Leader dalam
acara High Level Forum
& Penganugerahan Business
Performance Excellence Awards
(BPEA) 2021. Predikat tersebut
diraih TASPEN melalui proses
assessment Kriteria Penilaian
Kinerja Unggul Badan Usaha
Milik Negara (KPKU BUMN) yang
diselenggarakan Forum Ekselen
BUMN (FEB). Penghargaan ini
diberikan langsung oleh Ketua
Umum FEB Agung Yunanto
secara daring kepada Direktur
Utama TASPEN A.N.S. Kosasih,
Kamis (23/09).
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan, “Sebuah
kebanggaan bagi kami untuk
menerima penghargaan dari
BPEA 2021. Untuk itu, kami
berterima kasih kepada seluruh
insan TASPEN yang telah bekerja
keras untuk menghasilkan
kinerja optimal. Pencapaian ini
merupakan hasil dari berbagai

inovasi yang telah TASPEN
lakukan dalam meningkatkan
daya saing perusahaan, salah
satunya dengan menjalankan
bisnis dan layanan berbasis
digital untuk memudahkan
para peserta TASPEN di seluruh
Indonesia. TASPEN juga telah
menerapkan Human Capital di
lingkungan organisasi TASPEN.
Ke depannya, penghargaan ini
kami jadikan pemicu semangat
untuk terus fokus berkomitmen
memberikan pelayanan
yang optimal. TASPEN juga
berusaha menciptakan inovasiinovasi yang sesuai dengan
rencana perusahaan dan
perkembangan situasi bisnis di
masa depan.”
Dalam kurun waktu 7 tahun
terakhir, skor penilaian KPKU
TASPEN terus meningkat
setiap tahunnya. Sejak tahun
2018 hingga saat ini, TASPEN
berhasil mempertahankan
predikat Emerging Industry
Leader. Penganugerahan

BPEA 2021 merupakan ajang
penganugerahan kepada
BUMN yang turut serta
mengimplementasikan strategi
dari 5 Prioritas Kementerian
BUMN dalam meningkatkan
kinerja dan daya saing setiap
BUMN di tingkat regional dan
global. Di samping itu, di ajang
ini, Forum Ekeselen BUMN (FEB)
juga menilai penerapan model
Bisnis Ekselen – KPKU yang
efektif dan efisien di setiap
BUMN.
“Sebagai perusahaan yang
dinamis, TASPEN terus bergerak
maju dalam membangun
organisasi yang produktif
dengan kinerja yang ekselen
dan memiliki daya saing world
class melalui pengembangan
inovasi dan teknologi yang
berjalan semakin dinamis dan
terus menjadi perusahaan yang
terpercaya serta semakin Andal
Melayani,” kata A.N.S Kosasih.

2021 | Media Informasi Layanan

23

Layanan

|

Edisi 125

Kerjasama JKK – JKM Non ASN antara TASPEN
dan PEMKAB Mentawai
TEKS Nana

T

ASPEN Padang
mengadakan
pertemuan dengan
Pemkab Kepulauan
Mentawai pada kamis(8/7).
Pertemuan ini berlangsung di
Kantor TASPEN Padang dengan
agenda penandatanganan
Perjanjian Kerjasama (PKS)
Penyelenggaraan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM) bagi
Pegawai non Aparatur Sipil
Negara (non ASN) di wilayah
Pemkab Mentawai.
Pertemuan ini dihadiri langsung
oleh Branch Manager TASPEN
Padang, Ahmad Suranto, dan
Sekda Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Martinus D, S.Sos, MM.
Ahmad Suranto menyampaikan

apresiasi yang mendalam
terhadap langkah Pemkab
Mentawai yang dengan
sepenuh hati mengikutsertakan
Pegawai non-ASN nya dalam
program JKK-JKM yang dikelola
oleh TASPEN. Ini merupakan
suatu bentuk kepedulian
pemerintah selaku pemberi

kerja terhadap keselamatan
para pegawainya. Selain itu,
ia berharap agar kedepannya
Pemkab dan Pemkot di daerah
lain juga dapat mengikuti
jejak langkah yang dilakukan
Pemkab Mentawai ini.

TASPEN Kendari Berikan
Apresiasi Kepada
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara
TEKS Nash

S

enin (30/08)
bertempat di Kantor
BPKAD Provinsi Sultra,
dilakukan penyerahan
Apresiasi secara simbolik
oleh Branch Manager Taspen
Kendari Bapak Peter Laurensius
Samosir Kepada Sekretaris
Daerah (Sekda) Sultra Ibu Nur
Endang Abbas yang didampingi
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oleh Kepala BPKAD Provinsi
Sultra Bapak Basiran. Apresiasi
tersebut diberikan kepada
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara atas Pembayaran
Gaji dan Penyetoran IWP 8%
dinilai Tepat waktu mulai bulan
Agustus 2021, “ujar Peter.
Sekretaris Daerah (Sekda)

Sultra Ibu Nur Endang
Abbas serta Kepala BPKAD
Provinsi Sultra Bapak Basiran
megucapkan terima kasih
kepada PT TASPEN (Persero)
Cabang Kendari yang telah
memberikan Apresiasi terhadap
penilaian pembayaran gaji
dan tunjangan ASN yang tepat
waktu setiap bulan,”tutupnya.
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Penyerahan Simbolis Klim THT dan Pensiun
Kepada Kepala Divisi Administrasi Kanwil
Kemenkumham Provinsi Jawa Barat
TEKS Maulana

S

ebagai salah satu
bentuk andal melayani
kepada peserta,
TASPEN menyerahkan
simbolis hak THT dan Pensiun
atas berakhirnya masa bakti
Ngadiono Basuki, Bc.IP., S.H., MH.
selaku Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementrian
Hukum dan HAM Provinsi Jawa
Barat. Penyerahan Simbolis ini
diserahkan secara langsung
oleh Branch Manager PT TASPEN
(Persero) KCU Bandung, Andi
Purwadi dan Kepala Cabang
Mandiri TASPEN Bandung, Tri
Joko Prayitno di Aula Kanwil
Kemenkumham Jabar (30/8).

Andi mengatakan, “Penyerahan
hak dan manfaat bagi
ASN purna tugas adalah
bentuk amanah yang harus
tersampaikan dan sebagai
bentuk komitmen TASPEN untuk
memberikan layanan yang
andal kepada peserta”. Mantan
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kemenkumham Provinsi
Jawa Barat mengatakan, “Saya
mengapresiasi Pelayanan
TASPEN dalam hal memberikan
hak dan manfaat yang
diperoleh ASN, dimana untuk
mengajukan permohonan klim
saat ini tidak perlu mendatangi
Kantor TASPEN untuk melakukan

Permohonan Pembayaran Klim,
melainkan dapat dilakukan
secara online melalui E-Klim,
sehingga sangat memudahkan
para ASN dalam mendapatkan
hak dan manfaat yang
diperoleh setelah memasuki
masa pensiun”.
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Penyerahan SK Pensiun kepada Peserta
Bersama Wakil Walikota Jakarta Pusat

P

TEKS Vandimi

enyerahan SK Pensiun
oleh Bapak Irwandi
Wakil Walikota Jakarta
Pusat didampingi oleh
Branch Manager PT TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Utama
Jakarta Ovita Susiana Rosya
pada Kamis, (29/07/2021).
Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian
Kota Administrasi Jakarta
Pusat bekerja sama dengan
PT TASPEN (Persero) Kantor
Cabang Utama Jakarta di
Kantor Walikota Jakarta Pusat
dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan.

Jakarta tetap melaksanakan
beberapa kegiatan dan
pelayanan bagi para peserta
dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan yang telah
ditetapkan.

Walaupun saat ini masih
dalam kondisi pandemi dan
PPKM, PT TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Utama

Kemudian, pada kesempatan
yang sama Ovita Susiana
Rosya juga menyampaikan
pentingnya Otentikasi setiap
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Pada kesempatan ini, Branch
Manager PT TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Utama
Jakarta Ovita Susiana Rosya
menyampaikan kepada para
peserta yang memasuki usia
pensiun tentang hak dan
kewajiban akan mereka terima
nantinya, baik itu manfaat THT
dan manfaat pensiun.

bulan bagi para peserta
pensiun sebagai bukti
absensi dan bertujuan agar
memudahkan peserta dalam
pengambilan uang pensiun
melalui ATM tanpa harus
datang antri ke bank dalam
kondisi pandemi saat ini.
“TASPEN akan menjadi rumah
kedua bagi para peserta
pensiun dan Kami akan
melayani semua peserta
dengan andal dan setulus hati”
tutup Ovita

Edisi 125
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TASPEN Salurkan Bantuan Peralatan
Pencegahan Covid-19 kepada Kementerian
PAN-RB

T

ASPEN terus
berkomitmen
berkontribusi
membantu pemerintah
dalam mencegah penularan
Covid-19 di Indonesia melalui
program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL)
TASPEN. Kali ini, TASPEN
melaksanakan kegiatan
penyaluran bantuan peralatan
pencegahan Covid-19 untuk
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) berupa 10.000 masker
KN95, 200 kemasan hand
sanitizer, 300 boks vitamin.
Kegiatan dilaksanakan di
Kantor KemenpanRB (2/9)
dan diserahkan langsung oleh
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih kepada Sekretaris
Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu
Atmaji, MPA.
Direktur Utama TASPEN A.N.S

TEKS Rhenez

Kosasih mengatakan, “Sebagai
perusahaan asuransi khusus
ASN, TASPEN tidak hanya peduli
terhadap pensiunan tapi juga
ASN aktif beserta keluarganya.
TASPEN akan terus berkomitmen
untuk berpartisipasi melindungi
rekan-rekan ASN dalam kondisi
pandemi saat ini. Bantuan
yang diberikan TASPEN kali ini
merupakan salah satu upaya
kepedulian TASPEN untuk
aktif berpartisipasi dalam
pencegahan penyebaran
virus Covid-19 terutama di
lingkungan Kementerian PANRB. Peralatan pencegahan virus
Covid-19 ini dapat menjadi
pemenuhan kebutuhan seluruh
elemen di Kementerian PAN-RB
dalam menjalankan protokol
kesehatan ketika melaksanakan
tugasnya.”
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, MPA
mengatakan, “Apresiasi

tertinggi kami berikan kepada
TASPEN atas bantuan yang telah
diberikan selama ini. Selama
pandemi ini, TASPEN telah
memberikan banyak bantuan
peralatan pencegahan Covid-19
yang menjadi kebutuhan utama
bagi kita semua. Sebelum
bantuan hari ini, TASPEN pun
telah memberikan bantuan
obat-obatan dan ambulance.
Seluruh bantuan yang telah
diberikan ini akan kami
manfaatkan sebaik mungkin
guna mendukung seluruh tugas
di Kementerian PAN-RB, serta
menjadi ikhtiar kita semua
agar terhindar dari Covid-19.
Ke depannya, kami berharap
semoga bentuk kepedulian
TASPEN dalam program TJSL
ini dapat berlanjut sebagai
bentuk aktif sinergi BUMN dan
kementerian sebagai pelayan
negara, guna mengoptimalkan
pelayanan kepada seluruh
masyarakat Indonesia.”
2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Dukung Pembangunan Masjid Walidah
Dahlan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

T

TEKS Devicca

ASPEN berkomitmen
untuk terus memberikan
kontribusi sosial kepada
masyarakat melalui
program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Pada program TJSL kali ini,
TASPEN memberikan dukungan
senilai Rp200 juta untuk
pembangunan Masjid Walidah
Dahlan Universitas ‘Aisyiyah
Yogyakarta. Pembangunan
ditandai dengan acara
peletakan batu pertama yang
turut dihadiri secara daring
oleh Menteri BUMN Erick Thohir,
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih, Ketua Umum Pimpinan
Pusat (PP) Muhammadiyah Prof.
Dr. KH. Haedar Nashir, MSi, dan
Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Hj Siti
Noordjannah Djohantini Sabtu
(14/8).

kegiatan kali ini merupakan
wujud partisipasi aktif kami
dalam memberikan kepedulian
dan dukungan kepada
masyarakat, khususnya dalam
bidang keagamaan. Kami
yakin tempat ibadah yang
nyaman akan meningkatkan
kesungguhan umatnya dalam
beribadah. Maka dari itu,
pembangunan masjid yang
bertepatan dengan peringatan
76 tahun kemerdekaan Republik
Indonesia dan awal tahun 1443
Hijriah ini diharapkan dapat
menjadi momentum untuk
meningkatkan ketakwaan
kepada Tuhan, guna
menciptakan masyarakat yang
berakhlak dan menyebarkan
semangat untuk berbuat
kebaikan bagi lingkungan
sekitar.”

Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan, “TASPEN
berkomitmen mengusung
semangat BUMN Untuk
Indonesia dalam setiap
program tanggung jawab
sosialnya. Tidak terkecuali,

Menteri BUMN Erick Thohir
mengatakan, “Saya sebagai
Menteri BUMN atas nama
keluarga besar dan seluruh
BUMN khususnya 41 BUMN
yang terlibat hari ini sangat
bersyukur bisa berkontribusi
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dalam pembangunan Masjid
Walidah Dahlan Universitas
‘Aisyiyah Yogyakarta. Ini adalah
wujud nyata komitmen kami
yang tidak hanya hadir untuk
meningkatkan kehidupan
ekonomi bangsa, namun juga
mendukung kemaslahatan
kehidupan umat, sesuai
dengan amanah yang
diberikan kepada kami dari
Bapak Presiden Joko Widodo.
Ini adalah komitmen penuh
wujud apresiasi pemerintah
terhadap kemajuan pendidikan
yang menjadi ciri utama
dakwah Muhammadiyah.
Semoga ikhtiar ini dapat
membawa manfaat agar
Masjid Walidah Dahlan
Universitas ‘Aisyiyah menjadi
pusat pencerahan umat dan
pemberdayaan bangsa juga
menjadi energi bagi Aisyah
dan UNISA untuk terus berperan
dalam membentuk pemimpin
masyarakat yang berakhlak
punya visi kedepan dan punya
rasa keberpihakan kepada
rakyat.”

Edisi 125
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TASPEN Salurkan Bantuan Peralatan
Pencegahan Covid-19 kepada BNPB
TEKS Rhenez

T

ASPEN terus
berkomitmen
berkontribusi
membantu pemerintah
mencegah penularan
Covid-19 di Indonesia. Kali ini,
TASPEN berpartisipasi aktif
melalui penyaluran bantuan
peralatan pencegahan
Covid-19 untuk Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB) sebagai program
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) TASPEN.
Bantuan berupa 15.000 pcs
masker medis dewasa, 10.000
pcs masker medis anak,
200 botol hand sanitizer, 100
boks Sambiloto, dan 100 boks
vitamin Nutrimax. Acara ini
dihadiri langsung oleh Kasubdit

Kemitraan BNPB Sri Widiastuti,
SAP, M.Si, Pranata Humas Ahli
Muda BNPB Ayu Setiadewi dan
Senior Manager PKBL TASPEN
Yoka Krisma Wijaya di Kantor
BNPB, Jakarta, Kamis (26/8).
Senior Manager PKBL
TASPEN Yoka Krisma Wijaya
mengatakan, “Kegiatan
ini merupakan wujud dari
komitmen TASPEN untuk terus
berpartisipasi dalam upaya
memutus rantai penyebaran
Covid-19 di Indonesia. Melalui
pemberian bantuan peralatan
pencegahan Covid-19 ini, kami
berharap dapat membantu
BNPB mendistribusikannya
kepada masyarakat guna
meningkatkan kesadaran
dalam penggunaan masker

serta meningkatkan kedisiplinan
protokol kesehatan”.
Pada kesempatan itu juga, Sri
Widiastuti, SAP, M.Si Kasubdit
Kemitraan BNPB mengatakan,
“Kami atas nama masyarakat
Indonesia mengucapkan
terima kasih kepada TASPEN
yang sudah mendukung
penanganan Covid-19 ini,
donasi yang diberikan oleh
TASPEN ini memang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat,
dan tentunya akan langsung
kami distribusikan kepada
masyarakat”.
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TASPEN Dukung Program Wirausaha Baru
(Wub) Pemkab Pamekasan Senilai 420 Juta
TEKS Arif

T

ASPEN Cabang
Pamekasan
menyerahkan bantuan
TJSL senilai 420 juta
rupiah kepada sembilan pelaku
usaha baru di Pamekasan.
Dana tersebut diserahkan
langsung oleh Branch Manager
PT TASPEN (Persero) Cabang
Pamekasan Mulat Budiyanto
di Peringgitan Dalam Pendapa
Ronggosukowati, Kamis
26 Agustus 2021. Branch
Manager PT TASPEN (Persero)
Cabang Pamekasan Mulat
Budiyanto menerangkan,
penyerahan dana mitra
binaan itu merupakan sebuah
bentuk kepedulian TASPEN
kepada para pelaku usaha
di lingkungan Kantor Cabang
TASPEN. Tujuannya, mendukung
program wirausaha baru (WUB)
Pemkab Pamekasan.
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”Alhamdulillah, kami bahagia
bisa memberikan dana mitra
binaan ini, dan bisa mendukung
program Pemkab Pamekasan,”
ungkapnya. Dia juga
menjelaskan, TASPEN akan terus
bersinergi dengan pemerintah
daerah. Sebab, bagian dari
tanggung jawab sosial
lingkungan yaitu membantu
jalannya program pem erintah
daerah. ”Dengan kerja sama
yang baik ini, kami berharap
para pelaku wirausaha baru
dapat berkembang dengan
binaan langsung dari kami,”
katanya. Bupati Pamekasan H.
Baddrut Tamam mengapresiasi
setinggi-tingginya pemberian
dana mitra binaan dari PT
TASPEN (Persero) Cabang
Pamekasan. ”Ini tentu akan
sangat bermanfaat, dan
akan menambah spirit para

pengusaha,” ungkap beliau.
Bupati Pamekasan Baddrut
Tamam mengucapkan
terima kasih yang sebesarbesarnya kepada PT TASPEN
(Persero) Cabang Pamekasan.
”Semoga program prioritas
TASPEN Cabang Pamekasan
juga semakin berkembang
dan perusahaan BUMN
semakin dicintai masyarakat
Pamekasan,” doanya.
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TASPEN Berikan Bantuan Kepada Yayasan
Yatim Piatu Da’arul Rahman
TEKS Rhenez

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus memberikan
kontribusi tanggung
jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) kepada
masyarakat. Pada program
TJSL kali ini, TASPEN memberikan
bantuan senilai Rp 50 juta
kepada Yayasan Yatim Piatu
Da’arul Rahman, Pejaten,
Jakarta Selatan. Bantuan
ini diberikan langsung oleh
Komisaris Utama TASPEN
Suhardi Alius dan Direktur
Utama TASPEN A.N.S Kosasih
kepada Ketua Yayasan Yatim
Piatu Da’arul Rahman KH.
Ahmad Saiful Habib, SE di Aula
Kantor TASPEN Cabang Jakarta
Selatan, Jumat (17/9).
Direktur Utama TASPEN
A.N.S Kosasih mengatakan,
“TASPEN terus berkomitmen
mengusung semangat TASPEN
Peduli dalam setiap program
tanggung jawab sosialnya.

Sebagai perusahaan asuransi
dan bergerak di bidang sosial,
kami tidak hanya memberikan
kepedulian dan dukungan
kepada pihak atau kelompok
tertentu. Program TJSL kali
ini merupakan wujud nyata
partisipasi aktif kami dalam
memberikan kepedulian dan
dukungan kepada seluruh
lapisan masyarakat dengan
berbagai latar belakang. Kami
berharap bantuan kali ini
dapat dimanfaatkan sebaik
mungkin untuk kebutuhan dan
pemenuhan beberapa rencana
yayasan ke depan. TASPEN
akan tetap berkomitmen
menjalankan beragam
program TJSL yang sejalan
dengan core bisnis perusahaan
dan memberikan dampak
yang signifikan bagi seluruh
masyarakat Indonesia.”

Saiful Habib mengatakan,
“Kami mengapresiasi bantuan
yang TASPEN berikan kepada
kami. Bantuan kali ini akan
dimanfaatkan untuk kebutuhan
yayasan, terutama proyek
perluasan asrama yang saat
ini sedang dilakukan. Kami
berharap, bantuan yang
diberikan ini dapat memberikan
kebaikan bagi seluruh pihak
dan menjadi amal ibadah.”

Ketua Yayasan Yatim Piatu
Da’arul Rahman KH. Ahmad
2021 | Media Informasi Layanan
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Berawal dari Pot Tanaman Edukasi
Hingga Parcel Ecofriendly untuk
Perusahaan
TEKS Catte

N

urfinayati (39) adalah salah satu mitra
binaan PKBL Kantor Cabang Bogor
yang telah menjalankan usahanya
sejak tahun 2009 silam. Berbekal
pengetahuan mengenai tanaman dan dorongan
karena menyukai dunia inovasi di bidang usaha,
wanita kelahiran Bogor ini memulai usaha
bertemakan pot tanaman untuk edukasi, yaitu
“Boneka Potty” souvenir khas Bogor, Kota Hujan
yang juga dikenal dengan Kota Seribu Bunga.
Melalui bantuan penyaluran program kemitraan di
2019 serta bantuan sertifikasi mitra binaan, usaha
Nurfinayati berkembang dan telah memiliki hak
paten merek dagang dengan nama “Greenbelle”,
yang saat ini sangat terkenal melalui sosial media
Instagram dengan nama @greenbelle.id yang
telah memiliki tiga puluh ribu lebih pengikut,
merambah positioning sebagai penyedia souvenir
dan kado pernikahan dengan mengusung konsep
“Unique, Exclusive and Ecofriendly”.
Produk yang ditawarkan oleh Greenbelle juga
semakin variatif, mulai dari pot tanaman hias
(tanami), mug enamel, mug bambu, termos
bambu, jam dinding, cutlery set, dan masih banyak
lagi pilihan souvenir yang dapat dijadikan pilihan
customer. Pemesanan terbanyak Greenbelle saat
ini yaitu untuk souvenir pernikahan dan telah
meluas daerah Bogor, kabupaten, jabodetabek,
dan bahkan luar pulau Jawa.
“Melalui pelatihan mitra PKBL yang rutin
diadakan setiap tahun, saya belajar bagaimana
mengembangkan pemasaran produk saya
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menjadi produk yang lebih
berkembang dan juga dapat
memiliki nilai tambah, juga
berbeda dari produk lain yang
sudah ada”, tutur Nurfinayati
saat diwawancarai di galeri
Greenbelle. Dengan harga
serta kualitas paket yang
ditawarkan Greenbelle memiliki
target pasar yang jelas dan
mendapatkan banyak respon
serta testimoni positif dari
customernya.
“Termos bambu dan mugnya
lucu, go green gitu, tamu
pernikahan saya juga senang
karena souvenirnya tidak
mainstream”, tulis salah satu
customer Greenbelle yang
memesan produk Greenbelle
untuk souvenir pernikahan
melalui salah satu marketplace.
Selain penyaluran modal
usaha, program kemitraan juga
bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas mitra
binaan, sehingga UMKM seperti
Nurfinayati dapat berkembang,
berdaya dan mandiri. Melalui
program ini diharapkan
Taspen dapat berkontribusi,
hadir, dan membumi ditengah
masyarakat. Pembinaan

Edisi 125
adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari fungsi PKBL
karena pada dasarnya sumber
dana program kemitraan
berasal dari dana bergulir yang
pengembaliannya digunakan
untuk membantu UMKM
lainnya agar mendapatkan
kesempatan yang sama.
Saat ini Nurfinayati
mendapatkan permodalan dari
PKBL Taspen Bogor untuk kedua
kalinya. “Untuk kali ini saya dan

tim sedang mengembangkan
brand baru dengan target
pasar yang berbeda dari
sebelumnya, yaitu souvenir
korporasi dengan nama KAISAE.
Arti nama KAISAE sendiri yaitu
KAI yang berarti kayu dan SAE
berarti baik. Sesuai dengan
namanya, produk ini adalah
produk yang bertemakan
bahan natural dari alam yang
mendukung keberlangsungan
ekosistem hutan dan juga
lima persen keuntungannya
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ditukar dengan pohon untuk
mendukung penghijauan”,
jelas Nurfinayati. Meskipun
baru dimulai pada tahun 2021
ini, KAISAE telah mengerjakan
pesanan dari banyak
perusahaan seperti Bank
Indonesia, Adidas Indonesia,
Datamine, PT Geo Dipa Energi
(Persero), ASDP Indonesia Ferry
dan O2 Consulting.
Dalam menjalankan
peran tersebut Nurfinayati
bekerjasama dengan organisasi
Lindungi Hutan. Selain
memberdayakan pengrajin
lokal Nurfinayati selalu
mengembangkan ‘awareness’
mengenai konsep bisnis yang
mengedepankan lingkungan,
ia sadar bahwa hidup manusia
bergantung pada kondisi alam
dan keberlangsungan alam itu
sendiri.

Arti nama KAISAE sendiri yaitu
KAI yang berarti kayu dan SAE
berarti baik. Sesuai dengan
namanya, produk ini aådalah
produk yang bertemakan
bahan natural dari alam yang
mendukung keberlangsungan
ekosistem hutan

“Saya ingin bisnis yang
saya jalankan tidak hanya
mendatangkan manfaat
ekonomis bagi saya, pengrajin
dan seluruh tim yang terlibat
namun juga memiliki social
impact terhadap lingkungan,
harus ada wujud terima kasih
kita kepada lingkungan yang
telah menyediakan bahan baku
terbaik untuk produk kerajinan”,
pungkas wanita kelahiran asli
Bogor itu.
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Empat Tips Atasi Burnout
Selama WFH
TEKS Dans

T

idak terasa sudah
lebih dari 1,5 tahun
kita menjalani
kehidupan yang
berdampingan dengan
pandemi COVID-19. Bahkan
hingga saat ini pemerintah
terus memperpanjang
Perberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal ini tentunya berdampak
pada sebagian orang yang
sebelumnya sudah mulai dapat
beradaptasi dengan Work from
Office (WFO), harus kembali lagi
beradaptasi dengan Work from
Home (WFH).
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Salah satu tantangan dalam
WFH adalah jam kerja dan
istirahat yang kabur. Kita
mengalami kesulitan untuk
membuat batas, kapan saatnya
produktif dan istirahat karena
seluruh aktivitas dilakukan di
rumah atau kamar. Kondisi
yang tidak menentu dan
berkepanjangan ini dapat
berakibat pada meningkatnya
stres yang dialami para pekerja,
bahkan stres kronis tersebut
dapat berakhir menjadi burnout.
Menurut American
Psychological Association
Dictionary of Psychology,

burnout adalah kelelahan fisik,
emosional, atau mental yang
disertai dengan penurunan
motivasi dan kinerja, serta sikap
negatif terhadap diri sendiri
maupun orang lain.
Burnout merupakan akibat dari
kinerja yang berlebihan hingga
individu mengalami stres dan
ketegangan, terutama saat
individu mengerahkan tenaga,
baik fisik maupun mental, yang
ekstrem dan berkepanjangan
atau karena beban kerja yang
berlebihan tanpa istirahat yang
sepadan.

Edisi 125
Berdasarkan penelitian,
individu yang rentan
mengalami kecemasan
pada tingkat lebih tinggi
kemungkinan memiliki risiko
lebih besar mengalami burnout
(Koutsimani, Montgomery,
& Georganta, 2019). Gejala
burnout menurut Maslach
dan Leiter meliputi perasaan
negatif terhadap orang lain,
berkurangnya kualitas merawat
diri, penampilan yang terlihat
lelah, menurunnya kontak
mata, mudah marah atau
tersinggung, serta rendahnya
komunikasi (Clay, 2018).

kamu syukuri setiap harinya
dalam jurnal syukur. Mulailah
dari hal-hal sederhana yang
dapat kamu syukuri. Misalnya
kamu masih dapat menghirup
udara segar di pagi hari,
makan siang dengan makanan
kesukaan, atau menikmati
kopi favorit di pagi hari. Kamu
juga dapat menuliskan terima
kasih kepada diri sendiri karena
telah berusaha melakukan
hal-hal baik hari ini atau
menyampaikan rasa terima
kasih kita kepada orang yang
telah berbuat baik kepada
anda.

Lalu, apa yang dapat kita
lakukan ketika kita mengalami
gejala burnout?

Kelola Pikiran Negatif
Pikiran negatif dapat
memengaruhi kesehatan
mental maupun fisik. Sering kali
pikiran negatif datang karena
adanya miskonsepsi atau
terbatasnya informasi yang kita
miliki. Kita lebih berfokus pada
hal-hal yang membuat diri kita
merasa frustrasi akan suatu
situasi yang telah atau bahkan
belum terjadi, menyalahkan
diri sendiri, mudah tersinggung,
dan memperbesar masalah
dengan berasumsi tentang
kemungkinan terburuk yang
akan terjadi (Kiss, 2017). Ketika
pikiran negatif muncul, tulislah
pikiran tersebut di kertas
Kemudian, fokuslah pada solusi.
Tanyakan kepada dirimu, "Apa
yang dapat saya lakukan saat
ini untuk mengatasi pikiran
tersebut?". Lalu, buatlah strategi
atau rencana dan lakukanlah
Latih juga dirimu untuk
menggunakan growth mindset
(pola pikir bertumbuh) dengan
pertanyaan reflektif, "Situasi
ini mengajarkan saya apa ya?
Lalu, kualitas positif apa yang
bertumbuh di dalam diri saya
melalui situasi ini?".

Relaksasi Napas
Sebelum memulai aktivitas dan
berinteraksi dengan rekan kerja,
anggota keluarga, atau orang
lain, ambillah waktu sejenak
untuk relaksasi napas. Kamu
dapat melakukan relaksasi
napas saat mulai merasa lelah.
Lakukanlah relaksasi napas
untuk mengelola stres (Kiss,
2017). Hiruplah napas secara
lebih perlahan dan dalam
melalui hidung selama 4 detik.
Kemudian tahan selama 4 detik.
Embuskan napas melalui mulut
secara perlahan selama 4
detik. Kemudian tahan kembali
selama 4 detik. Ulangi hingga
kamu merasa lebih tenang dan
nyaman.
Bersyukur
Bersyukur dapat membantu
individu merasa lebih positif,
menikmati pengalaman yang
menyenangkan, meningkatkan
kesehatan, mengatasi kesulitan,
dan membangun relasi yang
kuat (Kiss, 2017). Kamu dapat
mulai menulis 3 hal yang dapat
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Berlatih Mindfulness
Mindfulness merupakan latihan
agar kita dapat menyadari
pengalaman di sini-kini dengan
penuh penerimaan dan tanpa
penghakiman (Stah & Goldstein,
2010). Mindfulness mengajarkan
kita untuk berlatih single tasking,
melakukan satu aktivitas dalam
satu waktu (Kiss, 2017). Misalnya
saat sedang mengerjakan
tugas, sering kali kita melakukan
aktivitas lain seperti membuka
media sosial, bermain games,
makan, atau mengobrol
dengan rekan kerja. Dengan
mindfulness, kita belajar untuk
beraktivitas dengan penuh
kesadaran. Menyadari tugas
apa yang sedang kita kerjakan
dan apa yang sedang kita ketik
sehingga hasil kerja kita pun
lebih optimal.
Informasi tips di atas tentu
akan lebih terasa manfaatnya
apabila kamu menerapkannya
dalam keseharian. Apabila
kita sudah melakukan tips
tersebut, namun kondisi dirimu
semakin memburuk sehingga
mengalami kesulitan untuk
melakukan aktivitas sehari-hari,
merasa sulit untuk tetap fokus
dan produktif dalam bekerja,
muncul hambatan dalam
menjalin interaksi sosial, bahkan
muncul pikiran atau upaya
untuk menyakiti diri sendiri
dan orang lain, segeralah
berkonsultasi dengan psikolog
klinis atau psikiater terdekat di
kotamu.
“Burnout is not the result of
doing too much. It is the result
of not getting enough rest.”
John Patrick Hickey

Ilustrasi by freepik.com
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Mengagumi
Kehidupan
TEKS & FOTO Adam Victor H

T

erkadang kita
terlalu terpaku pada
kehidupan monoton
yang ada dihadapan
kita, sehingga kita melewatkan
dan kurang peduli bahwa
banyak keindahan dan juga
kebahagiaan yang ada
disekitar kita. Apabila kita lebih
menghargai apa yang ada
disekitar kita serta apa yang kita
miliki, maka pastilah kita akan
lebih banyak bersyukur kepada
Tuhan sang pencipta semesta
dengan segala keindahannya.
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Penjual Balon. (Jembatan
Semampir, Kediri)
Lelaki adalah tulang punggung
keluarga, perjuangan serta kerja
kerasnya ditujukan kepada
mereka yang berada dirumah
dan menunggu kepulangan
Sang Ayah. Tak terkecuali
dengan seorang penjual
balon yang sedang melintasi
Jembatan Semampir di Kota
Kediri. Senyuman tulus dan
ikhlas menjalani hari-hari untuk
keluarga tercinta.

Edisi 125

|

Serba - Serbi

2021 | Media Informasi Layanan

37

Serba - Serbi

|

Edisi 125

Nelayan Pergi Menjaring Ikan.
(Waduk Widas, Kab. Madiun)
Setiap pagi, nelayan Ikan
air tawar di Waduk Widas
berangkat menuju tengah
waduk untuk menangkap ikan
dengan jaring. Mereka biasa
berangkat sekitar pukul 05.30
dan kembali di siang hari untuk
istirahat sejenak sebelum
kembali lagi ke tengah waduk
hingga sore.
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Karapan Sapi Brujul.
(Probolinggo, Jawa Timur)
Budaya Karapan Sapi Brujul di
Probolinggo, masih dipegang
erat oleh warganya. Sehingga,
setiap tahun acara tersebut
selalu ramai dengan peserta,
dan pengunjung, dari dalam,
hingga luar negri. Atmosfir
kebahagiaan dan keceriaan
terpampang jelas dari seluruh
elemen yang turut andil dalam
acara tersebut.
2021 | Media Informasi Layanan
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Sepulang Sembahyang.
(Danau Tamblingan, Bali)
Sembahyang kepada dewa
adalah salah satu kewajiban
para umat Hindu, tidak
terkecuali mereka yang ada
di sekitar Danau Tamblingan.
Iring-iringan para orang yang
kembali dari sembahyang
menjadi pemandangan yang
cantik di Danau Tamblingan,
Bali.
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Kembali Menuju Peraduan.
(Banyumas, Jawa Tengah)
Sawah adalah ladang
penghasilan dari para petani,
dan dari para petani itulah
kita selalu diberkahi dengan
padi yang akan menjadi beras
dan kita konsumsi setiap hari.
Maka hendaklah kita selalu
menghargai kerja keras para
petani. Keindahan alam yang
terpampang bersamaan
dengan kembalinya petani
dari sawah adalah kombinasi
yang serasi untuk menutup hari
disaat senja menjelang.
2021 | Media Informasi Layanan
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Pentingnya Menjaga
Pola Hidup Sehat
Selama Masa
Pandemi
TEKS Vandimi

T

entu tidak mudah
untuk menghentikan
penyebaran virus
Covid-19. Untuk
itu kita dianjurkan untuk
meningkatkan imun tubuh
supaya dapat menangkal
virus Covid-19. Salah satu
cara untuk meningkatkan
imun tubuh adalah
menerapkan pola hidup
sehat.
Cukupi Kebutuhan Nutrisi
Melansir Help Guide, setiap
hari tubuh meregenerasi
sel kulit, otot, sampai
tulang. Oleh sebab itu
nutrisi menjadi sumber
utama kebutuhan tubuh
kita. Seseorang memiliki
kebutuhan nutrisi yang
berbeda-beda karena
beberapa factor, seperti jenis
kelamin, usia, dan aktivitas
yang sering dilakukan.
Perbaiki Waktu Tidur
Hal yang dapat kita lakukan
untuk menerapkan pola
hidup sehat adalah dengan
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cara memperbaiki waktu
tidur. Kebanyakan seseorang
memiliki jam tidur yang
tidak cukup dikarenakan
beberapa alasan. Padahal
tubuh kita tentunya butuh
istirahat yang cukup agar
badan kembali segar dan
bisa menjalankan aktivitas
dengan semestinya.
Berfikir Positif
Pola hidup sehat tidak hanya
tentang fisik tetapi juga
dengan kebutuhan mental
kita. Memiliki banyak tekanan
akan membuat pikiran kita
menjadi stress, oleh sebab
itu sangat dianjurkan untuk
berpikir positif.
Berpikir positif dapat
membuat hati kita menjadi
tentram dan dapat
mengalahkan berbagai
penyakit termasuk saat kita
sedang mengalami takanan.
Dengan mengubah cara
berpikir menjadi positif, maka
kesehatan mental kita akan
menjadi lebih baik.
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setiap hari tubuh
meregenerasi sel
kulit, otot, sampai
tulang. Oleh sebab
itu nutrisi menjadi
sumber utama
kebutuhan tubuh
kita

Foto : freepik
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TIPS : Communicate with Your
Leader
TEKS Adep

C

ommunication
Skill tidak melulu
tentang bagaimana
kita berbicara di
depan khalayak ramai atau
didepan umum.Namun, justru
kemampuan ini sangat bisa
digunakan Ketika kita bicara
dengan 1 -2 orang. Terlebih
Ketika kita berbicara dengan
pimpinan atau atasan kita.
Tentu tidak sembarang cara
bisa kita lakukan. Ingat atasan
kita itu penentu nasib status
pekerjaan kita, so kudu punya
trik khusus bagaimana bisa
memperlakukan atasan kita
dengan baik. Salah satunya
adalah tentang bagaimana
berbicara dengan mereka,
tentunya akan berbeda Ketika
kita berbicara dengan rekan
kita atau bahkan bawahan kita.
Banyak dari kita menganggap
komunikasi dengan pimpinan
jaman sekarang itu sebatas
laporan via Zoom, WA ataupun
email. Ya, itu ada benarnya,
saat atasan kita tidak satu
kantor atau terpisah jarak
yang jauh dari tempat kita
bekerja. Misalnya, jaman ini
sudah cukup umum melihat
banyak orang yang bekerja di
rumahWork From Home dan
coffe shop, karena memang
bentuk pekerjaannya bisa di
“remote” dari jauh, asalkan ada
sambungan internet semua
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bisa mereka lakukan. Namun,
kalau kita masih bekerja secara
konvensional alias dengan
datang ke kantor setiap hari
atau Work From Office, bentuk
berhadapan tatap muka jauh
lebih baik daripada hanya
sekedar Zoom, WA ataupun
email.
Berikut tips – tips singkat yang
bisa kita pakai saat berhadapan
dengan pimpinan atau atasan
kita.
Kenali Kepribadian Atasan kita
Seperti apakah atasan
kita kalau dilihat dari jenis
kepribadiannya? Apakah beliau
orang yang introvert atau
extrovert? Karena beda jenis
kepribadian akan berbeda juga
jenis pendekatannya. Misal,
pimpinan atau atasan kita
adalah orang yang introvert
banget, maka yang bisakita
lakukan saat ngobrol dengan
beliau pakai KISS (bukan cium
loh) ya….tapi,Keep It Short and
Simple. Tapi kalau pimpinan kita
orang yang extrovert maka kita
juga harus mengimbanginya
dengan lebih ekspresif saat
ngobrol atau berbicara
dengannya.
Dengarkan dengan Baik.
Langkah berikutnya
adalah tidak peduli jenis
kepribadiannya, kita harus

pastikan mendengarkan
dengan baik setiap apa
yang disampaikan atasan
kita. Mendengarkan dengan
jelas, bukan untuk menjawab
atau untuk menyampaikan
bantahan, tapi hanya untuk
mendengar.
Selain itu dalam mendengarkan
pimpinan kita bicara bukan
hanya apa yang dia sampaikan
dan katakan, namun juga
Bahasa – Bahasa tersirat
lainnya kita juga harus peka.
Semisal kita tahu dari bahasa
tubuh sudah cenderung keluar
berarti pimpinan kita sudah
tidak nyaman dengan kita,
atau matanya sudah sering
dilempar berarti mungkin beliau
ingin segera menyelesaikan
pembicaran.
Konfirmasi Apa yang
Disampaikan dan Beri
Tanggapan
Setelah mendengarkan perintah
atasan, maka konfirmasi
Kembali apa yang menjadi
keinginannya supaya tidak
salah persepsi. Demikian juga
apabila kita merasa perlu
memberikan tanggapan
atau ide, untuk memperkuat
ataupun merubah instruksi dari
atasan kita, lakukanlah dengan
cara yang sopan dengan
alasan – alasan yang kuat,
supaya kita tidak dianggap
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Selalu laporkan progres
pekerjaan kita, jangan
menunggu pimpinan
bertanya sampai mana
pekerjaanmu. Di dalam
laporan selalu sampaikan
progres sampai mana,
masalah yang terjadi,
solusi yang kamu
berikan tanyakan juga
tanggapannya.

Sumber: unsplash
sebagai karyawan yang sulit
diatur. Untuk, itu kita harus
mempelajari karakter dari
atasan, agar kita bisa mencari
waktu dan sikap yang tepat
untuk berkomunikasi denga
beliau.
Antusias Saat Mendengar dan
Menyampaikan
Selalu terlihat antusias saat
berhadapan dengan pimpinan
akan membuat atasan kita
melihat sisi baik dalam diri
kita. Selain cara penyampaian
yang antusis, kita juga perlu
memperhatikan Bahasa tubuh
kita, tatapan mata, raut wajah
dan intonasi suara. Hindari
menggunakankata – kata
konfrontatif, intonasi tinggi dan
argumentative. Dan hindari
menggunakan Bahasa atau
istilah – istilah yang tidak
dimengerti oleh atasan kita.
Ingat ya, antusias itu bukan over
xpresi.

Show Off
Tunjukkan diri kita saat rapat
atau moment bersama dengan
bertanya, memberi usul,
menaggapi pernyataan kalau
diijinkan dan lain sebagainya.
Selain itu Ketika kita melakukan
pekerjaan di seluruh organisasi
kita bahkan dapat mebantu
divisi atau bidang lain saat
waktu luang, tetapi jika tidak
ada yang mengetahuinya, itu
tidak akan membantu kita maju
dalam karier kita. Solusinya :
Angkat bicara tetapi lakukan
pada waktu yang tepat di
tempat yang tepat dengan cara
yang tepat.
Berbicara dengan jelas dan
singkat, dengan cara yang
terorganisir dan percaya diri.
Jadi, Ketika kita memiliki waktu
singkat dengan atasan atau
atasan lain, kita dapat secara
singkat menggambarkan
pekerjaan hebat yang kita

lakukan pada sebuah proyek
dengan cara yang rendah hati
dan menawan.
Laporan
Selalu laporkan progres
pekerjaan kita, jangan
menunggu pimpinan bertanya
sampai mana pekerjaanmu.
Di dalam laporan selalu
sampaikan progres sampai
mana, masalah yang terjadi,
solusi yang kamu berikan
tanyakan juga tanggapannya.
Jangan langsung bertanya
solusi tanpa kita berfikir tentang
solusinya.
So, lain kali jika kita bertemu
dengan atasan jangan cuek
dan menganggap atasan kita
tidak ada, tapi sapa beliau
dan siapa tahu bisa ngobrol
santai dengan beliau. Pada saat
ngobrol jangan lupakan tips
diatas ya.
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3 Faedah Penting dalam
Menahan Emosi ketika
Bersosmed
TEKS Dans
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mosi adalah ekspresi
normal manusia atas
berbagai hal yang
terjadi dalam hidupnya.
Misalnya, ketika kamu merasa
senang saat menang dalam
bertanding, merasa kesal saat
membaca komen-komen dari
para netizen +62, atau merasa
sedih saat melihat seseorang
yang kamu cintai jalan bersama
orang lain.
Emosi tersebut akan
berpengaruh pada tindakanmu.
Jika kamu sedang emosi yang
positif, maka tindakan yang
akan dihasilkan juga akan
positif. Sebaliknya, emosi negatif
akan cenderung membuat
kamu berperilaku negatif pula.
Ekspresi emosi negatif dapat
membahayakan hubungan
pekerjaan, pertemanan, hingga
kesehatan dirimu sendiri.
Dalam bersosial media,
menahan emosi sangat
penting. Hanya dalam satu
genggaman, seluruh manusia
di jagat duniawi, bisa dengan
mudahnya bertukar informasi,
mengakses gambar atau video,
hingga pengetahuan baru
tanpa celah. Berbagai sosial
media yang sering kita gunakan
adalah WhatsApp, Instagram,
Youtube, Facebook, Twitter,
Telegram, dan lain sebagainya.
Karena kemudahan tersebut,
kita sering lupa diri bahkan
lupa jika jejak digital itu sangat
berbahaya. Di samping itu,
sekarang tengah marak
kejadian orang ngamukngamuk tanpa terkendali
dengan dalih ingin populer,
memberi komentar pedas,
hingga mengambil foto
atau video orang tanpa izin

pemiliknya (copyright). Berikut
kami berikan 3 hal bermanfaat
mengenai pentingnya menahan
emosi dalam bersosial media:
Menghargai dan menghormati
sesama pengguna Sosmed
Perlu diingat, pengguna media
sosial bukan hanya kaum
milenial, namun orang tua
hingga anak-anak pun ikut
menggunakan hal tersebut
untuk kepentingan terkait
yang mereka inginkan. Untuk
itu menahan emosi sangat
diperlukan agar kita bisa
menghargai dan menghormati
siapapun pengguna user
penggunanya, entah itu yang
lebih muda ataupun yang lebih
tua. Kita dapat mengingatkan
secara baik-baik atau mereport kepada admin sosial
media yang digunakan. Atau,
apabila terdapat tindakan yang
berada di luar batas moralitas,
kita bisa melaporkan kepada
pihak yang berwajib. Tentu hal
tersebut, mesti didasari dengan
bukti dan pelanggaran yang
mereka lakukan ya…
Emosi dalam Bersosmed dapat
merugikan diri sendiri dan juga
merugikan orang lain
Emosi dalam bersosmed
dapat berakibat buruk bagi
dirimu sendiri dan bahkan
orang disekitarmu. Emosi yang
berakibat buruk untuk diri
sendiri adalah dengan melihat
cerita seseorang di suatu
sosmed yang mungkin lebih
baik dibanding diri sendiri, lalu
muncul perasaan iri dengki
dan ingin bersaing. Sedangkan
Emosi yang dapat merugikan
orang lain contohnya seperti
mengeluarkan argument
secara spontan dan asal tetapi
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salah satunya tidak terima
dengan pendapat pihak lain
sehingga muncul perdebatan
yang tidak sehat, bahkan bisa
jadi muncul rasa permusuhan
satu orang dengan yang
lainnya.
Menahan Emosi dalam
Bersosmed dapat mencegah
terjadinya Pertikaian antar
Pengguna Sosmed
Menahan Emosi dalam
penggunaan sosial media
sangat penting agar tidak
menimbulkan pertikaian
antar satu dengan yang
lain. Contohnya ketika suatu
postingan atau foto anda
dihujat oleh seorang oknum
yang tidak bertanggung jawab,
cukup diamkan saja atau balas
dengan kata-kata yang santun.
Jika kamu tidak bersalah, orang
tersebut akan berhenti dengan
sendirinya karena malu tidak
ditanggapi. Namun lain hal, jika
oknum tersebut sudah melewati
batas wajar dan mengganggu
ruang privatmu, laporkan pihak
yang berwajib.
Oke rekan-rekan semua, itulah
pentingnya menahan emosi
dalam bersosial media. Jadilah
Netizen yang pintar bukan
Netizen yang Bar-Bar.

“Bersosial Media adalah hak
setiap orang, namun menjaga
sikap adalah hal yang utama.
Karena semua berasal dari diri
sendiri, maka dari itu kelola
diri agar tidak merugi” azzuralailis
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Merdeka Financial
TEKS Mifta

G

enerasi milenial sebutan untuk generasi
muda masa kini. Menurut hasil survei dari
beberapa literatur, kalangan muda ini
memiliki beberapa karakteristik seperti punya
perilaku konsumtif dan mudah terbawa pengaruh gaya
hidup yang tinggi. Selain itu, kalangan muda cenderung
berpendidikan, tetapi lebih suka bekerja paruh waktu
atau mudah berpindah kerja karena merasa tidak sesuai
dengan passion.
Dua istilah yang mempengaruhi gaya hidup generasi
milenial sekarang yakni YOLO dan FOMO. YOLO
merupakan singkatan dari prinsip you only live once,
yang secara sederhana berarti, nikmatilah hidup saat ini
tanpa perlu mengkhawatirkan masa depan. Sedangkan
FOMO adalah singkatan dari fear of missing out alias
ketakutan ketinggalan tren yang tengah berlangsung
di komunitas. Sehingga, hal ini pun bisa berpengaruh
terhadap kondisi keuangannya secara konsisten hingga
jangka panjang.
Beberapa permasalahan umum keuangan dikalangan
milenial :
1.
Tidak tahu uang itu lari kemana
2. Penampilan keren tapi tidak punya uang
3. Kehabisan uang sebelum gajian berikutnya
4. Menabung kalau ada sisa
5. Terancam kerja sampai dengan tua
Dambaan bagi setiap anak muda untuk bersenangsenang di usia muda dan tidak bergantung pada
kebutuhan hidup, namun tetap mampu merencakan
keuangan di masa depan. Hal ini dibutuhkan
perencanaan pengelolaan uang. Berikut adalah contoh
skema :
Dana Darurat (10%)
Peristiwa di masa depan menjadi sesuatu yang
nggak bisa kita prediksi. Makanya, penting buat kita
untuk mempersiapkan dana darurat. Dana darurat
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menjadi salah satu alokasi
dana yang sangat penting
bagi setiap orang. Dana
ini dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan dalam
keadaan darurat atau
mendesak nantinya, seperti
sakit, kecelakaan, atau ketika
kita sedang tidak memiliki
penghasilan. Untuk dana
ini sebesarnya besarannya
optional, hanya saja dapat
disarankan bisa lebih dari 10%
penghasilan setiap bulannya.
Menabung + Investasi (30%)
Memulai sedari dini untuk
melakukan investasi akan
memberikan hasil terbaik
apabila dilakukan dalam jangka
panjang. Artinya, kalangan
muda memiliki waktu yang
paling baik untuk memulai
investasi dibandingkan generasi
lainnya. Seorang first jobber,
akan memiliki keuntungan
untuk dapat mengalokasikan
setidaknya 30% dari
penghasilan setiap bulannya.
Kebutuhan (Living) 40%
Mampu untuk mengutamakan
kebutuhan di atas keinginan
serta mengatur pemenuhan
kebutuhan dengan hal-hal
berkualitas secara efisien.
Hindari hal-hal konsumtif seperti
ajakan hangout yang terlalu
sering, terutama untuk halhal yang belum terlalu kalian
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butuhkan dan bukan termasuk
tujuan keuangan kalian.
Sebelum membeli sesuatu,
periksa dulu kondisi keuangan
kalian. Memanfaatkan
aplikasi di smartphone untuk
mengetahui berbagai promo
diskon. Rencana keuangan
untuk keperluan sehari-hari
triknya menggunakan rumus
maksimal 40%.
Pengeluaran gaya hidup 20%
Gaya hidup anak muda
saat ini dinilai terasa sangat
mahal menjadi salah satu
faktor utama milenial memiliki
masalah keuangan. Mulai
dari gaya berpakaian, hobi
kulineran, hingga hobi travelling,
belum lagi kebiasaan jajan
kopi setiap hari. Semuanya
menuntut milenial untuk
mengeluarkan uang yang
tidak sedikit. Dengan mengenal
berbagai jebakan gaya hidup
di atas, penghasilan yang
didapatkan dari kerja keras
bisa lebih optimal manfaatnya
apabila hanya dialokasikan
maksimal 20%.
Sebelum memiliki skema
pengelolaan gaji, tentukan
terlebih dahulu tujuan
keuangan yang ingin dicapai
untuk dapat membantu disiplin,
agar tidak tergoda untuk
menggunakan anggaran ini
untuk hal yang tidak penting.
2021 | Media Informasi Layanan
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Jangan Abai! Lakukan Deteksi
Dini Kesehatan Payudara Mu
TEKS Vinka
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rikandi TASPEN
menggelar acara
Webinar Woman
Empowerment Talk
(WeTalk) season two bersama
Yayasan Kanker Payudara
Indonesia (YKPI) lho! WeTalk
season two kali ini berbicara
tentang “Deteksi Dini Kanker
Payudara” yang menghadirkan
Ketua Yayasan Kanker Payudara
Indonesia, Linda Agum Gumelar,
dan dr. Iskandar, SpB(K)Onk
dari RS Dharmais sebagai
narasumbernya. By the way
bedah onkologi itu apa sih?
Dilansir dari pernyataan Dokter
Iskandar, bedah onkologi
merupakan suatu disiplin
ilmu yang menangani tumor
jinak dan ganas. Tumor yang
ditangani dimulai dari kepala,
leher, mulut, tiroid, kelenjar
liur, kulit, jaringan lunak
dan payudara. Sudah pasti
Dokter Iskandar merupakan
narasumber yang pas untuk
membahas tentang Deteksi Dini
Kanker Payudara ini.
KANKER PAYUDARA ITU APA
SIH?
Dokter Iskandar menjelaskan
definisi kanker payudara
yang merupakan suatu
populasi sel tubuh sendiri
2021 | Media Informasi Layanan
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(jaringan payudara) yang
telah mengalami perubahan
(transformasi) sehingga
bentuk dan sifat berubah,
tumbuhnya menjadi otonom,
tak terkendali, terlepas dari
koordinasi pertumbuhan normal
dan bermetastasis. Menurut
data WHO tahun 2020, kanker
payudara merupakan kasus
terbesar nomor satu di dunia,
lho. Bahkan kanker payudara
merupakan penyebab
kematian tertinggi nomor dua
di Indonesia. Data dari National
Cancer Registry RS Dharmais
pun menyebutkan bahwa
mayoritas pasien yang datang
ke Dharmais merupakan
pengidap kanker payudara.
Wah, berarti kanker payudara
ini tidak boleh disepelekan dan
perlu disadari sejak dini ya,
Sobat!
Jika kamu menemukan tandatanda benjolan, perubahan
warna kulit, permukaan
payudara memerah, keluarnya
debit cairan dari payudara,
ada permukaan yang cekung,
serta permukaan payudara
seperti tertarik, segeralah
untuk melakukan deteksi
dini untuk memastikan
kesehatan payudaramu. Ada
tiga pemeriksaan payudara
yang dapat kamu lakukan,
pertama SADARI (pemerikSAan
payuDAra sendirI), dan SADANIS
(pemerikSAan payuDAra secara
kliNIS), dan Mammografi.
American Cancer Society
merekomendasikan SADARI,
SADANIS, dan Mammografi
pada wanita dengan rentang
usia dan waktu pemeriksaan
yang berbeda-beda. SADARI
dilakukan setiap bulan (untuk
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wanita diatas dua puluh tahun),
Clinical Breast Examination
(SADANIS) direkomendasikan
untuk dilakukan setiap tiga
tahun sekali (untuk wanita
berusia 20 sampai 40 tahun)
dan pemeriksaan setiap
tahun (untuk wanita berusia
diatas 40 tahun), sedangkan
Mammografi dilakukan setiap
tahun (untuk wanita berusia
diatas 40 tahun). Dokter
Iskandar mengatakan jika tidak
menutup kemungkinan bagi
anak-anak dibawah dua puluh
tahun terkena penyakit kanker
payudara yang diakibatkan
oleh genetik orang tuanya,
maka dari itu kita perlu aware
sejak dini nih Sobat.
SADARI
Jangan terlambat
SADARI! Dokter Iskandar

merekomendasikan SADARI
agar dilakukan pada wanita
yang sudah mendapat
menstruasi pertamanya.
Bagaimana sih cara melakukan
SADARI? Ada beberapa cara
untuk melakukan SADARI,
seperti misalnya sebelum
mandi, berdirilah di depan
cermin dengan tangan di sisi
tubuh untuk melihat apakah
ada perubahan pada kedua
payudara dari segi ukuran,
bentuk, atau warna kulit dll.
Letakkan kedua tangan di
pinggang sambil menekan
agar otot dada berkontraksi,
lalu angkat kedua tangan ke
atas dan bungkukkan badan
untuk melihat apakah kedua
payudara menggantung
seimbang untuk melihat
lagi apakah ada perubahan
dalam segi ukuran, bentuk
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atau warna kulit, dll. Selain itu
SADARI juga dapat dilakukan
dengan cara meraba payudara
secara vertikal, spiral atau
horizontal yang dapat dilakukan
sambil berdiri atau berbaring
(sebaiknya gunakan lotion atau
sabun pada saat mandi), lalu
tekan masing-masing puting
dengan lembut menggunakan
ibu jari dan jari telunjuk untuk
melihat apakah ada cairan
yang keluar. SADARI juga dapat
dilakukan sambil berbaring
dengan meletakkan sebuah
bantal di bagian belakang letak
payudara yang akan diperiksa
(sisi punggung), lalu angkat
lengan kiri ke atas kepala dan
gunakan tangan kanan untuk
menekan payudara kiri dengan
ketiga jari tengah (ujung jari
telunjuk, tengan, dan manis)
dengan lembut dan bergantian

(lakukan pada payudara
bagian kanan dan kiri). Untuk
mengetahu lebih lanjut cara
SADARI, kamu bisa melihat
berbagai video pada Youtube
Channel Yayasan Kanker
Payudara Indonesia ya..
SADARNIS
Kamu bisa konsultasi
langsung ke puskesmas,
bidan atau dokter onkologi
bila menemukan tandatanda kanker payudara.
Dokter Iskandar mengatakan
bahwa saat ini dokter umum
di puskesmas ataupun bidan
sudah dilatih oleh Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) untuk
membantu deteksi dini kanker
payudara.
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mammografi yang bertujuan
untuk screening, diagnostic,
dan follow up perkembangan
kanker payudara. Tindakan
mammografi ini tidak hanya
dilakukan untuk pencegahan,
tetapi juga dilakukan untuk
monitoring pasca operasi
kanker payudara.
Nah, sekarang sudah tahu
kan cara Deteksi Dini Kanker
Payudara? Sehat selalu ya para
Srikandi TASPEN!

MAMMOGRAFI
Kamu bisa lakukan screening
2021 | Media Informasi Layanan
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Resensi Buku:

Belajar menjadi Manusia
Kuat lewat Filosofi Teras
TEKS Rahmat

Judul

Penulis 			
Penerbit 			
Tahun Terbit 		
Jumlah Halaman		

J

ika kamu sering berkunjung ke salah satu
toko buku di kotamu, biasanya kamu akan
dihadapkan pada rentetan buku-buku
best seller yang ditampilkan pada etalaseetalase khusus di toko buku tersebut. Salah satu
buku yang menarik dan menjadi Book of the Year
di Indonesia International Book Fair (IIBF) 2019,
Filosofi Teras. Sebuah buku yang tentunya akan
membantu kamu untuk tumbuh dan berkembang
menjadi manusia-manusia kuat yang mampu
bertahan menghadapi tantangan hidup. Sejak
dirilis dalam label self-improvement, buku ini
termasuk salah satu buku mega best-seller dari
Penerbit Buku Kompas.
Meski mengandung kata filsafat, buku ini
termasuk buku yang ringan untuk dibaca siapa
saja, lho! Stigma yang lahir dari kata filsafat
tentu saja menciptakan kesan berat dan
rumit. Buku yang ditulis Henry Manampiring ini
mengimplementasikan filsafat stoa dari Yunani
Kuno yang didirikan oleh Zeno dari Citium di
kota Atena menapik segalanya. Zeno adalah
seorang pedagang kaya pada medio 300 tahun
sebelum masehi. Kapalnya karam dan semua
barang dagangannya karam dan Zeno terdampar
di Atena. Pembelajaran dilakukan tidak hanya
berlangsung di dalam kelas tetapi juga di luar
kelas seperti beranda-beranda rumah, atau teras,
sehingga apabila diterjemahkan dalam bahasa
Yunani adalah stoa. Karena itu, filosofi stoa juga
disebut dengan filosofi teras. Salah satu hal yang
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: Filosofi Teras Filsafat YunaniRomawi Kuno Untuk Mental
Tangguh Masa Kini
: Henri Manampiring
: Penerbit Buku Kompas
: 2008
: 320

dipelajari adalah cara menghadapi
emosi. Bila kamu ingin mempelajari
filsafat namun takut tidak mengerti
dengan bahasa yang rumit, maka kamu
bisa memulainya melalui filosofi teras.
Meski sudah lahir lebih dari 2000 tahun
yang lalu, nilai-nilai yang dikandung
masih sangat relevan dengan
kehidupan sehari-hari, terutama
saat ini. Emosi negatif yang terus
bertumbuh dan lingkungan yang tidak
mendukung sehingga tidak jarang
membuat kesehatan mental menjadi
buruk, hingga menjadikan seseorang
sebagai people pleasure. Buku ini
mampu menjadi teman bagi para
generasi milenial dan generasi Z yang
dihadapkan pada kondisi yang tidak
menentu ini serta melatih diri untuk
menjadi manusia-manusia kuat dalam
menghadapi zaman.
Salah satu prinsip fundamental yang
dimiliki stoisime adalah, “Some things
are up to us, some things are no up to
us.” yang kemudian dituliskan dalam
bahasa Indonesia pada halaman ke-46
dalam buku filosofi teras, “Ada hal-hal di
bawah kendali (tergantung pada) kita,
ada hal-hal yang tidak di bawah kendali
(tidak bergantung pada) kita.” Hal inilah
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Sumber: Gramedia
yang disebut dengan dikotomi
kendali.
Terkadang dalam menjalani
hidup, sering kali seseorang
memasukkan semua perkataan
orang lain menjadi variabel x
yang memengaruhi kehidupan.
Seperti tindakan orang lain,
yang berada diluar kendali
kita, pandangan seseorang
terhadap kita, dan hal-hal
lain yang tidak memberikan
dampak positif kepada kita.
Bahkan mampu mempengaruhi
cara pandang kita terhadap
sesuatu, padahal bisa jadi kita
tidak menyukai melakukan hal
tersebut. Hal-hal seperti inilah
yang dimaksud dalam prinsip
fundamental yang dianut
dalam aliran filsafat Yunani
Kuno Stoa. Satu-satunya hal
yang bisa kendalikan adalah
diri sendiri. Dimana sebagai

manusia, kita memiliki hak untuk
mengatur opini kita, keinginan,
tujuan hidup, segala sesuatu
dan respon diri kita terhadap
keadaan diluar kendali kita.
Oleh sebab itu, kekuatan
pikiran kita sendirilah yang
mampu menghadang kita
menjadi manusia-manusia
over-thinking. Ada langkahlangkah yang bisa kita ambil
untuk mengatasi hal ini, yang
dapat disingkat menjadi STAR,
yaitu Stop (berhenti), Think
(dipikirkan), Assess (diniliai),
dan Respond (respon). Prinsip
ini akan membantumu untuk
mengatur persepsimu sehingga
dapat terhindar dari rasa sakit
yang mungkin saja diciptakan
dari emosi negatif disekitarmu.
Dengan adanya hal ini, kamu
mampu bersikap sewajarnya.
Salah satu hal yang mungkin
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dan paling sering terjadi saat
ini adalah people pleaser.
Sebutan bagi seseorang
yang selalu berusaha untuk
menyenangkan orang-orang
disekitarnya. Ada banyak
alasan terjadinya hal ini, salah
satunya adalah harapan yang
tinggi akan respon orang lain
kepada dirinya sendiri. Misalnya,
seseorang selalu menyetujui
pendapat orang lain karena
takut dibenci atau tidak disukai,
padahal bisa jadi pendapat
yang akan dia kemukakan lebih
baik. Dalam mengatasi hal ini,
diperlukan dikotomi kendali.
Sehingga, pada akhirnya kita
akan belajar untuk lebih ikhlas
dan menerima semua keadaan
yang ada, dan tentunya kita
tidak bisa menaruh ekspektasi
yang tinggi pada seseorang,
karena lagi-lagi respon mereka
bukan kuasa kita. Dan tentu
saja, kita tidak akan pernah
bisa menyenangkan semua
orang, meski kita sudang
mengerahkan seluruh usaha
kita.
Memberi batasan kemampuan
untuk membantu seseorang
adalah hal yang diperbolehkan,
oleh karena itu. Be nice to
yourself, first. Kamu juga berhak
bahagia, sehingga mampu
menjadi manusia-manusia kuat
yang bisa menguatkan orang
lain.
Bagaimana? tertarik untuk
membaca filosofi teras? Tentu
saja kamu akan menemui
banyak informasi baru untuk
menjalani hidupmu dengan
lebih baik lagi. Semangat
bertumbuh!
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Resensi Film:
Notebook, Kisah Pendidikan
dari Pulau Sumba, Si Permata
Tersembunyi
TEKS Rahmat

Judul
Penulis 			
Sutradara			
Tahun 			
Genre			

: Notebook
: Sukhdev Singh, Tisa T.S
: Karsono Hadi
: 2021
: Drama

Sumber: iMdb

K

eindahan alam Indonesia memang
sudah menjadi konsumsi khalayak umum.
Percepatan pembangunan dilakukan
untuk mendukung parawisata Indonesia,
namun tentu saja panorama alam tanpa
sentuhan tangan manusia adalah yang terbaik.
Salah satu permata tesembunyi, Pulau Sumba
yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Bentangan
alam yang berhadapan langsung dengan
Samudera Hindia benar-benar menjadikannya
permata yang mengkilau bagi penjuru dunia.
Pulau ini tidak hanya kental dengan keindahan
alamnya, namun juga budayanya.
Sayangnya, keindahan alam di Sumba, tidak
searah dengan pendidikan yang ada di daerah
tersebut. Beberapa daerah dengan keindahan
alam yang indah malah masuk ke dalam kategori
daerah tertinggal, termasuk beberapa kabupaten
di Nusa Tenggara Timur.
Tentu saja sebagai generasi penerus bangsa,
banyak generasi muda Indonesia yang bergerak
untuk mengentaskan permasalah pendidikan
ini, termasuk terjun langsung menjadi praktisi
pendidikan dan industri kreatif, berupa perfilman.
Lewat industri kreatif, tak jarang banyak isu
pendidikan yang dikemas dengan ciamik. Kisah
tantangan pendidikan tergambar dengan jelas,
termasuk tantangan yang dihadapi praktisi
pendidikan dalam menghadapi isu-isu yang
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berkembang di daerah yang
penuh dengan panorama
keindahan alam. Salah satu film
yang mengangkat tema seperti
ini adalah Notebook yang
tayang di Disney+ Hotstar pada
tanggal 27 Agustus ini 2021. Film
garapan sutradara Karsano
Hadi ini mengangkat panorama
alam Sumba dengan plot cerita
tentang seorang guru muslimah
yang secara sukarela menjadi
guru menggantikan Ibu Teresa,
seorang pengajar di sebuah
sekolah dasar yang berada
di pedesaan Sumba, Nusa
Tenggara Timur.
Film ini dibintangi oleh Amanda
Rawles yang menjadi Rintik dan
Dimas Anggara sebagai Arsa.
Sebelumnya keduanya pernah
bertemu beberapa kali dalam
film produksi Screenplay Film.
Sehingga untuk menciptakan
kemistri bukan perkara yang
sulit bagi keduanya. Perjalanan
Rintik untuk mengabdi di
sekolah juga dilatarbelakangi
oleh sikapnya yang
menghindari perjodohan yang
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Sumber: cineverse.id

dihadapinya di kota asalnya,
Jakarta. Kisah romansa dimulai,
ketika Rintik bertemu dengan
Arsa selaku orang yang sering
membantu keperluan sehariharinya. Hingga akhirnya timbul
perasaan saling mencintai dari
keduanya.
Salah satu hal yang menarik
dari film ini bila dilihat dari
trailer tentu saja adalah isu
pendidikan dan toleransi yang
tergambarkan dengan jelas
ketika kita menonton trailer
yang diberikan. Hanya saja, hal
tersebut tidak terlalu diceritakan
dengan jelas dalam film ini.
Menjadi putri dari daerah
kota besar, tentunya menjadi
kesulitan tersendiri bagi para
pemudi untuk mengabdikan
diri di daerah terpencil. Namun,
sepanjang jalan, kesulitankesulitan tersebut tidak begitu
berarti bagi Rintik. Dalam
cerita yang ditampilkan, Rintik
dengan mudah beradaptasi
dengan lingkungan barunya.
Satu-satunya hal yang menjadi
poin besar yang mengganggu
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Sumber: kincir.com

adalah pandangan guru-guru
akan keyakinan Rintik yang
berbeda dengan mereka. Rintik
merupakan seorang muslimah
yang menjadi minoritas di
daerah tersebut.
Banyak penonton yang
berharap mampu menemukan
konklusi dari permasalahan
isu gesekan dua agama yang
berbeda dalam film ini. Namun
pada akhirnya, kisah itu tak
membuahkan sebuah solusi
bagi penonton. Kedatangan
Rintik ke sekolah merupakan
langkah yang tepat bila
berkaca pada fakta dan data
yang terjadi di lapangan.
Melalui wawancara bersama
Bupati Sumba Tengah, dilansir
dari Gatra.com, pada tahun
2019 terdapat 491 orang tenaga
guru yang bukan sarjana.
Sehingga, hal inilah yang
menjadi salah satu faktor
rendahnya mutu pendidikan di
Sumba Tengah.
Meski dalam Film Notebook
tidak disebutkan secara

spesifik lokasi dari sekolah
tersebut. Data yang ada
dapat menjadi gambaran
pendidikan daerah sekitar,
sehingga tentu pemilihan
latar belakang datangnya
Rintik adalah hal yang tepat.
Selain itu, salah satu adegan
yang sangat relevan dengan
keadaan adalah seorang
wali murid yang menolak
memberikan izin bersekolah
karena alasan ekonomi
sehingga anaknya juga
berperan untuk membantunya
dalam bekerja. Berdasarkan
jurnal SENDIKA, yang ditulis oleh
Sumiyanti tentang Guru Garis
Depan (GGD): Membangun
Sumba Melalui Peningkatan
Mutu Pendidikan, menyatakan
bahwa Peran GGD yang perlu
ditingkatkan dalam kaitannya
dengan orang tua/masyarakat
adalah bahwa orang tua/
masyarakat belum sepenuhnya
mendorong anak-anak mereka
ke sekolah. Pada daerah
Sumba sendiri masyarakat
atau orang tua peserta didik
masih kurang percaya bahwa
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pendidikan itu dibutuhkan oleh
anak-anak, bahwa pendidikan
itu mampu menunjang masa
depan anak yang lebih baik.
Karena daerahnya yangg
dianggap keras, para orang
tua di Sumba lebih memilih
untuk membiarkan anaknya
membantunya bekerja
daripada mendorongnya
untuk ke sekolah. Tentunya
penggambaran sebelumnya
memang menggambarkan
pendidikan di daerah Sumba.
Sayangnya, alur film yang
dibangun memiliki banyak
lubang yang dalam. Garis
cerita yang dibangun dengan
membawa isu pendidikan di
daerah terdepan, terpencil
dan tertinggal atau yang
dikenal dengan 3T tidak begitu
signifikan. Penggambaran
Arsa yang digadang-gadang
sebagai seorang putra daerah
yang membangun daerah juga
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tidak memberikan kejelasan
yang begitu berarti. Seperti,
apa yang dibangun Arsa
untuk daerahnya? Sepanjang
perjalanan film, Arsa hanya
berperan sebagai pemuda
yang dimabuk cinta pada
Rintik. Pada akhir durasi, film
ini menggambarkan Arsa
menggantikan Rintik yang
meninggalkan Sumba karena
terjadi perbedaan diantara
mereka. Sehingga akhirnya
Rintik memutuskan untuk
kembali ke kota asalnya tanpa
memberitahu Arsa. Hal ini
menjadi sebuah pertanyaan,
kualifikasi apa yang Arsa miliki
sehingga dia menjadi seorang
guru? Mengapa Arsa tidak
menjadi guru saja sejak awal?
Meski demikian, terdapat
banyak hal yang bisa
memberikan poin tambahan
untuk film ini, termasuk
akting para aktor dan aktris

yang terbilang senior berkat
jam terbang yang mereka
miliki. Penguasaan karakter
yang baik meski terkadang
perlu dipertanyakan dalam
beberapa saat. Serta pesona
bukit-bukit yang dimiliki Sumba
mampu menjadi penenang
dan penyejuk mata penonton,
meski pesona alam Sumba
tidak begitu dieksplorasi dalam
film ini. Dilansir dari IMDb, film
arahan produser Sukhdev
Singh dan penulis Tisa T.S. ini
memiliki rating 7.8/10. Film ini
tentunya masih sangat layak
untuk menjadi pertimbangan
kamu untuk menemani hariharimu dan menambah
khazanah tentang pendidikan di
Indonesia. Bagaimana? Tertarik
memperluas kacamata kita
lewat film ini?
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Hati-Hati Penipuan, Cek Dahulu
Sebelum Pengajuan Pinjaman
Online
TEKS Bagus

D

i masa yang penuh
ketidakpastian ini,
tuntutan hidup
begitu besar di
tengah masyarakat. Krisis
pandemi virus covid-19 yang
masih melanda masyarakat
Indonesia, membuat banyak
pekerja kehilangan mata
pencaharian setiap harinya.
Pendapatan finansial
masyarakat yang menurun
karena dampak pandemi virus
covid-19 namun kebutuhan
sehari-hari masyarakat masih
sama besarnya bahkan ada
peningkatan pengeluaran. Hal
ini membuat masyarakat mulai
tertarik dengan pinjaman online
yang banyak bermunculan di
berbagai media.
Pinjaman online memberikan
banyak penawaran menarik
kepada masyarakat. Mulai dari
bunga yang rendah bahkan
sampai tawaran hadiah setelah
mengajukan peminjaman dana.
Disini masyarakat dituntut untuk
bisa melakukan pengecekan
kembali terkait informasi yang
diberikan oleh pihak pinjaman

online agar tidak tersesat
karena saat ini banyak pihak
pinjaman online yang legal dan
ilegal.
Pinjaman online yang
terdaftar dan berizin di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sampai dengan tanggal 8
September 2021 terdapat
107 penyelenggara. Daftar
penyelenggara pinjaman
online yang terdaftar dan
berizin bisa diakses melalui
website resmi Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) www.ojk.go.id.
Penyelenggara dengan status
berizin maupun terdaftar dapat
menjalankan bisnis layanan
pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Namun, penyelenggara
yang telah berstatus berizin
memiliki perbedaan dengan
penyelenggara yang masih
berstatus terdaftar, diantaranya
yaitu:
a.

Penyelenggara berizin
merupakan perusahaan
yang telah mendapatkan

izin permanen dan
memiliki sertifikat Sistem
Manajemen Keamanan
Informasi SNI/ISO 270001.
b.

Penyelenggara terdaftar
merupakan perusahaan
yang saat ini sedang dalam
proses mendapatkan
izin permanen dan wajib
mengajukan permohonan
izin permanen kepada
OJK. Saat ini, seluruh
penyelenggara terdaftar
telah mengajukan
permohonan dan
sedang dalam proses
mendapatkan izin
permanen dimaksud.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mengimbau masyarakat untuk
selalu menggunakan jasa
penyelenggara pinjaman online
yang sudah terdaftar atau
berizin dari OJK. Hubungi Kontak
OJK 157 melalui nomor telepon
157 atau layanan whatsapp
081157157157 untuk mengecek
status izin penawaran produk
jasa keuangan yang Anda
terima.
2021 | Media Informasi Layanan
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Mendatar
3.
7.

8.

10.

Tagline Taspen.
Melakukan Kerjasama
Sinergi Untuk Hasil Yang
Lebih Baik.
Hak Yang Diberikan Kepada
Ahli Waris Peserta Pensiun
Meninggal Dunia Selama
4 Bulan Dengan Besaran
Sesuai Dengan Gaji Yang
Diterima Peserta Pensiun,
Disebut Pensiun.
Program Asuransi Dwiguna
Yang Dikaitkan Dengan Usia
Pensiun Ditambah Dengan
Asuransi Kematian.
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Proses Verifikasi
Yang Dilakukan Untuk
Memastikan Bahwa Dana
Pensiun Bulanan Diterima
Yang Berhak.
Nomor Yang Menjadi
Identitas Pensiun
Berdedikasi Dan
Mengutamakan
Kepentingan Bangsa Dan
Negara.
Sistem Informasi Biometric
Sebagai Data Digitalisasi
Pelayanan Terhadap
Penerima Pensiun Melalui
Pengambilan Data
Biometrik (Foto Wajah, Sidik
Jari, Sampai Suara).
Penerima Pensiun Yang
Masih Memiliki Ahli
Waris (Anak/Pasangan)
Melakukan Otentikasi
Berkala………Bulan Sekali.
Setiap Tahun Ganjil Para
Penerima Pensiun Atau
Tunjangan Bersifat Pensiun
Berkewajiban Melakukan
Update Data Terbaru
Sebagai Tanda Bukti Diri.
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Pemenang TTS Media TASPEN Edisi 123:
1. Mega Mandrayani
2. Halim
Para pemenang akan segera di hubungi oleh
Tim Media TASPEN.

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