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H

alo Sobat TASPEN,
tak terasa awal
tahun 2022 telah
menyambut kita.
Berbagai harapan dan asa
kita tabur di awal cerita kali
ini. Terima kasih untuk para
pembaca dan kontributor kami
yang luar biasa keren, terutama
dalam menemani penerbitan
Media TASPEN di awal tahun
2022.
Di edisi awal tahun 2022 ini,
Media TASPEN merangkum
kegiatan perusahaan yang
meliputi Sejarah hingga
Pagelaran MotoGP di Sirkuit
Mandalika, Vaksinasi Booster
yang dihadirkan bagi karyawan
dan keluarga besar PT TASPEN
(Persero). Lalu, yang paling
hangat yakni TASPEN dn PT POS
bersinergi dalam digitalisasi
pelayann dan pembiayaan
pensiun. Lalu, Apresiasi kinerja,
TASPEN serahkan tabungan hari
tua (THT) ASN KPK, serta adanya
kegiatan yang diadakan
TASPEN untuk menandatangani
Kerjasama dengan 8 Mitra
Layanan.
Kemudian, di tahun ini pula
TASPEN berhasil meraih
3 penghargaan di ajang
Indonesia Green Awards
2022, BUMN Corporate
Communication and

Editors Note
Sustainability Summit 2022
(BCOMSS), 4 penghargaan
Indonesia CSR Excellence
Awards 2022, hingga 2
penghargaan bergengsi di TOP
CSR Awards 2022.
Sobat TASPEN mesti tau,
sebagai insan BUMN
yang memiliki nilai-nilai
AKHLAK, mesti menjaga
selalu integritasnya. Salah
satunya, dalam kegiatan
audiensi tatap muka yang
diselenggarakan di KPK
beberapa waktu lalu, TASPEN
melalui Direktur Manajemen
Risiko dan Kepatuhan,
Ibu Diyantini Soesilowati
melakukan audiensi yang
menyampaikan penerapan
tata Kelola perusahaan yang
baik (GCG) guna mendukung
pengembangan budaya anti
korupsi.
Lantas, beberapa waktu
lalu juga, TASPEN mendapat
kehormatan karena menjadi
percontohan (Benchmark)
Human Capital Management
dari salah satu perusahaan plat
merah di negeri ini, INKA.
Dalam rangka menjaga
layanan terbaiknya, TASPEN
serahkan THT dan JKM kepada
ahli waris Kasatpol PP Kota
Tangerang, lalu TASPEN

melakukan evaluasi layanan
kepegawaian dan informasi
keTASPENan di wilayah
Provinsi Jawa Tengah dan
Yogyakarta. Selanjutnya, dalam
mempermudah layanannya,
TASPEN membuka booth
layanan di MPP Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah.
Komitmen TASPEN untuk
terus memberikan kontribusi
sosial kepada masyarakat,
TASPEN Group menyalurkan
bantuan senilai 400 juta untuk
korban bencana gempa dan
longsor kabupaten Pasaman
dan Pasaman Barat yang
diserahkan langsung oleh
direktur utama TASPEN, A.N.S.
Kosasih di halaman KC
Bukittinggi, Sumatera Barat.
Akhir kata, Semangat Tahun
Baru yang dibalut nuansa
Ramadhan kali ini akan
membuat SPIRIT BARU dan
LANGKAH BARU. Yuk, mari
eratkan tangan dalam
menghadapi kondisi dunia
yang masih belum terlepas
dari pandemi covid-19. Jangan
lupa terapkan selalu protokol
kesehatan serta berjalanlah
dengan semangat karena
“Dibanding memikirkan
kepergian yang tlah lalu,
hanya senjalah yang jauh lebih
paham cara berpamitan.”

Yoka Krisma Wijaya
Pimpinan Redaksi
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dan tidak mempunyai anak.
Apakah ahli waris masih bisa
mendapatkan santunan
kematian? Jika iya bagaimana
proses pengajuan klaimnya.

Mega Mandrayani

Tanya:
Maaf selamat siang admin, kalau boleh tahu cara
mengurus KARIP yang hilang? Saya tidak memiliki
foto kopi KARIP dan lupa nomor KARIP nya, mohon
bantuannya.
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga kabar Anda sehat
selalu. Dalam rangka Digitalisasi Pelayanan
Pembayaran Pensiun TASPEN memberlakukan
pengganti KARIP dengan menggunakan TASPEN
Smartcard atau menunjukkan kartu digital pada
aplikasi TASPEN Mobile V2. Demikan informasi
yang dapat kami sampaikan, semoga dapat
membantu. Terima kasih telah menghubungi PT
TASPEN (Persero).
Dari:
Anisah Naseh
Tanya:
Hallo admin, izin tanya. kok ibu saya masih tidak
bisa melakukan proses otentikasi di aplikasi taspen
ya?
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, beberapa penyebab otentikasi
digital gagal adalah :
1.

6

Belum melakukan enrollment; Enrollment
dapat dilaksanakan di kantor TASPEN terdekat
dengan membawa foto kopi SK dan KTP.
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Catatan:
•

Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga
kabar Anda sehat selalu.

Staf Pengelola Informasi Publik

Dari:
Karlos Louis

SIM) pemohon;

2.

Kondisi tempat redup
/ minim cahaya saat
otentikasi;

3.

Jaringan/signal tidak
stabil;

4.

Server sedang sibuk.

5.

Lakukan secara berkala.
Apabila masih gagal
setelah mengikuti langkah
di atas, silakan melakukan
otentikasi manual dengan
cara mengunjungi Bank/
Pos yang digunakan agar
dana dapat diambil.

Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, terima kasih
telah menghubungi PT TASPEN
(Persero).

Ahli waris berhak atas THT
dan asuransi kematian sobat.
Untuk pengajuanya apabila
ASN yang masih aktif bekerja
meninggal dunia dan tidak
memiliki istri/anak namun
masih memiliki Ibu Kandung
maka untuk pengajuan THT
dan Asuransi kematian dapat
diajukan oleh ibu kandung.
Namun, apabila sudah tidak
memiliki Ibu Kandung maka
dapat diajukan oleh ahli waris
yang mengurus beliau semasa
hidupnya. Adapun persyaratan
yang harus dilengkapi untuk
mengajukan THT dan Asuransi
Kematian adalah sebagai
berikut:

•

1.

Dari:
Tedi Sopyan

2.

3.

Dari:
Triastuti
Tanya:
Selamat Pagi, Perkenalkan
nama saya Trias, pada tanggal
17 Juni 2020, kakak saya yang
bernama Joko Purnomo,
PNS Universitas Brawijaya
meninggal dunia. Posisi
almarhum saat meninggal
sudah cerai dengan istrinya

Surat penunjukan wali
dari pengadilan negeri
/ agama bila pemohon
adalah anak belum berusia
18 tahun;

Mengisi Formulir
Permintaan Pembayaran
(FPP);
Surat Keterangan
kuasa ahli waris yang
ditandatangani oleh
kepala instansi;
Kutipan Perincian
Penerimaan Gaji (KPPG)
yang dibuat oleh
bendaharawan gaji;

4.

Fotokopi surat kematian
yang dilegalisir Lurah /
Kepala Desa / Rumah Sakit;

5.

Fotokopi surat Nikah yang
dilegalisir Lurah / Kepala
Desa / KUA;

6.

Fotokopi identitas diri (KTP /

•

Surat Keterangan ahli waris
dari lurah / kepala desa
bila pemohon orang tua
kandung;
Surat penetapan ahli
waris dari pengadilan bila
pemohon selain suami /
istri, anak, orangtua.

Bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) / Pejabat Negara,
sekaligus dibayarkan manfaat
program JKM.
Demikan informasi yang dapat
kami sampaikan, semoga
dapat membantu. Terima kasih
telah menghubungi PT TASPEN
(Persero).

Tanya:
Assalamu’alaikum. Jika
istri pensiunan meninggal
dunia, apakah ada uang
santunan atau sejenisnya?
Jika ada bagaimana cara
pengajuannya? Terima kasih
Jawaban:
Halo sobat TASPEN, Semoga
kabar Anda sehat selalu.
Apabila istri penerima pensiun
meninggal dunia maka suami
yang ditinggalkan berhak atas
asuransi kematian, dengan
melengkapi persyaratan :
1.

|
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(FPP);
2.

Fotokopi SK Pensiun/ Kartu
Identitas Pensiun (KARIP);

3.

Fotokopi Surat Kematian
yang dilegalisir Lurah /
Kepala Desa / Rumah Sakit;

4.

Fotokopi Surat Nikah yang
dilegalisir Lurah / Kepala
Desa / KUA;

5.

Fotokopi identitas diri (KTP /
SIM) pemohon.

Catatan:
•

Surat penunjukan wali
dari pengadilan negeri
/ agama bila pemohon
adalah anak belum berusia
18 tahun;

•

Surat kuasa ahli waris bila
anak yang sudah dewasa;

•

Surat ketarangan ahli waris
dari lurah / kepala desa
bila pemohon orang tua
kandung;

•

Surat penetapan ahli
waris dari pengadilan bila
pemohon selain suami/
istri, anak, orang tua.

Semua persyaratan dapat
diajukan secara online melalui
E-Klim pada link https://eklim.
taspen.co.id/e-klim/public/,
office channeling melalui
mitra bayar, atau dengan
menyerahkan ke kantor
TASPEN terdekat dengan
memperhatikan protokol
kesehatan.
Terima kasih telah
menghubungi PT TASPEN
(Persero).

Mengisi Formulir
Permintaan Pembayaran
2021 | Media Informasi Layanan
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Keren, Sirkuit Mandalika Representasi Kekayaan
Budaya Bangsa

mendapat alokasi dana
tambahan dari keuangan
pemerintah pada APBN untuk
pengembangan sebesar Rp 1,9
triliun.
Belum lagi kawasan ini
difokuskan untuk menjadi arena
ajang balap dunia seperti WSBK
hingga MotoGP. Pembangunan
Sirkuit Mandalika tersebut tentu
akan semakin meningkatkan
potensi wisata di Kawasan
potensial ini.

TEKS Dans

Lalu, apa saja berita dan
bagaimana informasi
seputar sirkuit Mandalika
terkini dan terbaru? Simak
pembahasannya berikut ini.

M

andalika
merupakan
kawasan wisata
yang terletak
di bagian selatan Pulau
Lombok. Melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun
2014, Mandalika menjadi
Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Pariwisata. Luas areanya
terbentang sebesar 1.035,67 Ha
dan menghadap Samudera
Hindia sehingga amat potensial
untuk dapat mengakselerasi
sektor pariwisata khususnya di
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8
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Kawasan ini memiliki wisata
bahari dengan pesona pantai
dan bawah laut yang begitu
mempesona. Penamaan
Mandalika berasal dari nama
seorang tokoh legenda yakni
Putri Mandalika dengan
parasnya yang cantik.
Masyarakat Lombok Tengah
merayakan upacara Bau Nyale
yakni ritual mencari cacing
laut yang dipercaya sebagai
jelmaan dari Putri Mandalika
setiap tahunnya. Perayaan
budaya ini mampu menarik
wisatawan baik lokal maupun
internasional.

PT Pengembangan Pariwisata
Indonesia (Persero) yang
telah mengembangkan Nusa
Dua Bali lalu mengusulkan
pembentukan KEK Mandalika
karena melihat potensi dan
keunggulan Mandalika.
Kawasan yang memiliki wisata
bahari dan budaya andalan ini
juga berdekatan dengan Pulau
Dewata sehingga diperkirakan
bisa menarik jutaan
pengunjung setiap tahunnya.
Dari segi keuangan, per akhir
tahun 2019, Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Mandalika

Alasan Pembangunan Sirkuit
MotoGP
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) menetapkan
pembangunan Kawasan
Ekonomi Khusus Mandalika
berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun
2014. Selanjutnya proyek ini
dilanjutkan Presiden Joko
Widodo yang meresmikan KEK
Mandalika pada Oktober 2017
lalu.
Pembangunan Mandalika
sirkuit memang menarik
perhatian banyak orang karena
difokuskan menggelar ajang
balap dunia. Sirkuit Mandalika
yang memiliki panjang 4,32
kilometer ini jadi bagian dari
distrik olahraga dan hiburan di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata The Mandalika Nusa
Tenggara Barat (NTB). Sirkuit
Mandalika Lombok menjadi
tuan rumah perhelatan MotoGP
dan WSBK, untuk waktu yang
panjang.

Ternyata ada misi lain yang
diemban sirkuit di pinggir
pantai itu selain menjadi
panggung perhelatan
olahraga dunia yakni
memperkenalkan pariwisata
Nusa Tenggara Barat (NTB)
pada dunia. Muhadjir Effendy,
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Republik
Indonesia, menyatakan
perhelatan internasional
seperti MotoGP bisa mengatasi
pengangguran, mengatasi
kemiskinan dan tentunya
mendongkrak pariwisata
nasional, khususnya di Nusa
Tenggara Timur.
Tahun lalu, Carmelo Ezpeleta
- CEO DORNA Sports selaku
pemegang hak siar MotoGP
dan Sporting Director Carlos
Ezpeleta berada di Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwisata
Mandalika, Lombok. Menurut
Carmelo Ezpeleta, proyek sirkuit
Mandalika memiliki beberapa
keunikan yakni pertama,
lokasinya yang indah, dan
kedua, berada di negara yang
penduduknya merupakan fans
terbesar MotoGP.
Fakta-fakta Sirkuit Mandalika
Lombok
Mengenal Mandalika? Sebelum
namanya mencuat, mungkin
kita bertanya Mandalika
dimana dan berada di
kepulauan apa. Sekarang kita
sudah tahu bahwa kawasan
yang berada di Lombok ini
digunakan sebagai tempat
ajang balap bagi WSBK dan
MotoGP.
Perhelatan ajang kejuaraan
balap internasional itu tentunya

|
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akan mendatangkan banyak
turis mancanegara untuk
menyaksikan perhelatan
akbar ini. Tentu kita juga
sudah tidak sabar untuk
menyaksikan para pembalap
kelas dunia memacu motornya
di Mandalika Sirkuit Lombok.
Supaya tidak penasaran kamu
bisa menyimak berbagai fakta
menarik yang sudah kami
rangkumkan berikut ini.
Karena Indonesia sudah lama
Berfokus pada Jawa-Sentris
Pemerintahan pusat di
Indonesia sudah terlalu
lama hanya melakukan
pembangunan yang
berkembang pada pulau
Jawa. Berbagai macam
perkembangan dari industry,
hiburan, pariwisata, transportasi
dan lain sebagainya hanya
berfokus pada pulau Jawa.
Sedangkan pulau lain di luar
Jawa cukup tertinggal dan
memerlukan alokasi waktu
yang cukup lama. Oleh karena
itu, saat ini pemerintah pusat
mulai melakukan pemerataan
pembangunan di luar pulau
Jawa. Salah satunya adalah
dengan pembangunan sirkuit
balap yang dibangun di
Mandalika agar wisata pada
daerah tersebut juga dapat ikut
berkembang.
Dipersiapkan Sebagai Lintasan
Sirkuit untuk MotoGP
Sejak Oktober 2019,
pembangunan Sirkuit
Mandalika sudah dimulai.
Sirkuit ini memiliki 17 tikungan
dengan panjang 4,31 kilometer.
Kapasitas penonton Sirkuit
Mandalika mencapai 195.700
orang yang terdiri dari tribun
berdiri, duduk, dan VIP atau
2021 | Media Informasi Layanan
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safety dan kenyamanan saat
balap, PT PP selaku kontraktor
sirkuit ini menyetujui dan
melakukan perbaikan atas
dasar anjuran tersebut.

pandemi masih berlangsung,
angkanya diperkirakan 114 ribu
orang.

Hospitality Suites. Area paddock
Mandalika sirkuit sanggup
menaungi sebanyak 40 garasi.
Sirkuit di Lombok Nusa
Tenggara Barat (NTB) ini terus
berbenah untuk menyambut
Kejuaraan Dunia Balap Motor
MotoGP musim 2021. Situs resmi
MotoGP juga memasukkan
Sirkuit Mandalika sebagai salah
satu tuan rumah balapan
musim depan pada musim
2022, setelah MotoGP Qatar.
Aspal untuk Pembangunan
Didatangkan dari Inggris oleh
ITDC
PT Indonesia Tourism
Development Corporation (PT
ITDC) mendatangkan aspal
khusus dari Inggris untuk
lintasan balap MotoGP di sirkuit
Mandalika. Aspal itu bukan
sembarang aspal karena

10
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diperuntukkan untuk lintasan
MotoGP.
Aris Joko Santoso, Kepala
Kontruksi The Mandalika,
menyatakan bahwa aspal ini
akan digunakan untuk melapisi
bagian paling atas lintas sirkuit
yang akan digunakan untuk
MotoGP. Sementara aspal
bagian bawah dibuat dari Palu.
Tak hanya aspal, ITDC juga
mendatangkan pagar
pembatas atau airfence yang
berisi angin seperti layaknya
balon udara dan posisinya
di pinggiran sirkuit. Untuk
Airfence dan saluran sendiri
didatangkan dari Jerman
karena tidak diproduksi di
Indonesia.
Sedangkan komponen bahan
lain untuk lintasan sirkuit

MotoGP Mandalika diproduksi
dan diambil dari lokal NTB
misalnya batu-batu kerikil
untuk Gravel.
Menurut Aris Joko Santoso,
ITDC harus mengeluarkan
total biaya ratusan miliar dan
untuk saluran itu anggarannya
Rp75 miliar. Sirkuit Mandalika
merupakan salah satu sirkuit
terindah di dunia. Terlebih
lokasinya berada di tengah
klaster sport dan entertainment
kawasan pariwisata.
Estimasi Penonton Mencapai
160 Ribu Orang
Berapa jumlah kapasitas
penonton di Sirkuit Mandalika
Lombok? Menurut perkiraan,
jumlah penonton di sirkuit
ini mencapai 160 ribu orang
dengan catatan bahwa
COVID-19 berakhir. Tapi bila

Jumlah penonton itu dihitung
dengan rincian 40 persen
penonton lokal dan selebihnya
berasal dari luar atau
wisatawan mancanegara
selama tiga hari perhelatan
MotoGP. Dengan jumlah
penonton sebanyak itu,
tentunya juga dibutuhkan hotel
yang banyak.
Sementara data dari
Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI)
menyebut bila ketersediaan
hotel di NTB hanya 14 ribu
kamar. Pihak ITDC Mandalika
berupaya menyiasatinya
dengan lokasi camping ground,
desa wisata untuk penyediaan
homestay, dan berkoordinasi
dengan PT Pelni untuk
menyediakan penginapan
terapung menggunakan
kapal yang disulap menjadi
penginapan.
Tapi, tahukah kamu? Bahwa
perhelatan MotoGP Mandalika
kemarin mencetak rekor
sebanyak 102.801 penonton
yang hadir secara langsung di

sirkut tersebut mulai dari free
practice hingga race.
Kawasan Ekonomi
Berkembang
Wilayah Mandalika sudah
menjadi daerah wisata yang
sedang berkembang saat ini.
Hal ini juga didukung dengan
sudah adanya akses jalan yang
memadai dari bandara menuju
area sirkuit. Selain itu masih
banyak lahan di Mandalika
yang kosong sehingga dapat
dilakukan pembangunan.
Selain itu, jerih payah berbagai
pihak untuk menjadikan
Mandalika sirkuit sebagai
lintasan balap kejuaraan
internasional semakin dekat.
Sirkuit yang berada di Lombok
ini resmi masuk dalam kalender
ajang balap motor WSBK sejak
2021 dan MotoGP musim 2022.
Sebelum gelaran MotoGP
Mandalika kemarin, aspal
sirukuit menjadi titik utama
perhatian. Karena aspal yang
mudah terkelupas dan sering
menghantam rider. Akhirnya
atas saran FIM dan Dorna,
lapisan atas sirkuit ini dikelupas
untuk ditujukan pengaspalan
ulang. Karena mengingat faktor

Mandalika Racing Team
Mandalika Racing Team adalah
tim balap Grand Prix Sepeda
Motor asal Indonesia yang
rencananya akan memulai
debutnya di kelas Moto2
musim 2021. Mulanya tim ini
akan diluncurkan pada 28
Oktober 2020 di Jakarta dan
akan mewakili Indonesia di
ajang balap kelas Moto2,
seiring dengan masuknya
lomba Grand Prix Sepeda Motor
Indonesia di Mandalika di Nusa
Tenggara Barat di musim 2022.
Tim motor ini didukung oleh
Kementerian Pemuda dan
Olahraga, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, juga Kementerian
BUMN. Berbagai sponsornya
didominasi oleh perusahaan
BUMN seperti Pertamina,
Telkom Indonesia, BNI, Garuda
Indonesia dan lain sebagainya.
Spesifikasi motor Mandalika
Racing Team menggunakan
kapasitas mesin 765 cc dengan
mesin Triumph Tiger dengan
kubikasi mesin 3 silinder dan
sasis dari Kalex Engineering.
Kecepatannya mencapai lebih
dari 300 km/jam dengan 140 hp
di 14.000 rpm.
Nah itu dia beberapa hal yang
menjadi pertimbangan kenapa
Mandalika dipilih menjadi
basis dari Kawasan ekonomi
khusus ya sobat. Semoga
makin paham dan tercerahkan
dengan info tersebut.
2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Perkuat Nilai - Nilai Anti Korupsi dan
Anti Pencucian Uang
TEKS Axel

TASPEN telah memiliki
Mekanisme Pelaporan
Gratifikasi, Pelaporan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN), dan
Whistleblowing System (WBS).

G

12
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una menjalin
hubungan baik
dan memperteguh
nilai-nilai Anti
Korupsi, PT TASPEN (Persero)
melakukan kegiatan audiensi
dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang diwakili
oleh Diyantini Soesilowati
selaku Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko beserta tim
dari Divisi Kepatuhan TASPEN
di gedung KPK (16/03). Audensi
disambut oleh Isnaini selaku
Plt. Direktur Gratifikasi dan
Pelayanan Publik, dan Aminudin
selaku Direktur Anti Korupsi
Badan Usaha beserta tim
terkait.

Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN), dan
Whistleblowing System (WBS).

Diyantini Soesilowati
menyampaikan penerapan
tatakelola perusahaan yang
baik (GCG) di PT. TASPEN
(Persero) guna mendukung
pengembangan Budaya anti
korupsi. Dalam pemaparannya,
dia menyebutkan TASPEN telah
memiliki Mekanisme Pelaporan
Gratifikasi, Pelaporan Laporan

Pada kesempatan yang sama,
Aminudin selaku Direktur
Anti Korupsi Badan Usaha
menyampaikan perlunya
Penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP) pada
Badan Usaha. Dalam hal ini,
PT TASPEN (Persero) telah
memiliki SMAP yang telah
tersertifikasi dan tercantum

KPK memberikan apresiasi
kepada Taspen terkait
pelaporan LHKPN dan
pengendalian Gratifikasi.
Di mana LHKPN PT Taspen
dinilai baik serta Monitoring
dan evaluasi Unit Pengendali
Gratifikasi PT TASPEN (Persero)
yang mendapatkan nilai
maksimal yaitu 100%. KPK
berharap kedepannya halhal tersebut dapat lebih
ditingkatkan dan memunculkan
beragam inovasi untuk
mencegah tindakan korupsi.

dalam Peraturan Direksi nomor
PD-21/DIR/2020 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan.
Aminudin juga menyampaikan
untuk TASPEN kedepannya
dapat memanfaatkan Program
Cegah Korupsi Profesional
Berintegritas (CEK PROFIT) untuk
kecakapan prosedur yang akan
segera dipublikasikan secara
digital pada bulan Juli 2022.
TASPEN berharap untuk
kedepannya dapat
memperkuat sinergi dengan
KPK dalam program - program
antikorupsi seperti pengelolaan
aplikasi Gratifikasi terintegrasi,
aplikasi WBS yang terintegrasi
dan Sosialisasi serta program
sertifikasi bersama dengan KPK.
Tidak hanya di KPK, TASPEN juga
melakukan Audiensi dengan
Pusat Pelaporan dan Analisis
Keuangan (PPATK) di Ruang
Rapat PPATK (23/03). Kegiatan
ini mendukung penerapan
Program Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan
2021 | Media Informasi Layanan
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Dukung Akselerasi Vaksin, TASPEN Hadirkan
Vaksinasi Booster untuk Karyawan dan Keluarga
TEKS Vandimi

“
Terorisme di TASPEN. Dalam
kesempatan ini, Diyantini
Soesilowati menyampaikan
terkait infrastruktur tata kelola
yang baik yang terdapat di
TASPEN dan beberapa program
penerapan anti pencucian
uang (APU) dan pencegahan
pendanaan terorisme (PPT)
yang telah berjalan.
PPATK menanggapi agar
TASPEN senantiasa mendorong
Anak Perusahaan dan

14
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perusahan terafiliasi pada grup
bisnis agar menyampaikan
pelaporan kepada PPATK
sesuai dengan amanat
undang – undang dan
peraturan PPATK yang terkait.
PPATK memiliki kegiatan
pendidikan dan pelatihan
(diklat) tentang Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme
yang dapat dimanfatkan
oleh seluruh karyawan
TASPEN. PPATK berharap

kedepannya kolaborasi antar
dua pihak dapat konsisten
untuk mengembangkan
inovasi guna mencegah
tindakan APU PPT. TASPEN
menyampaikan dukungan
dan senantiasa berkomitmen
terhadap program Gerakan
Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme yang telah terlaksana
selama 20 tahun.

Selama masa pandemi,
TASPEN secara aktif dan
konsisten mendukung
Pemerintah dalam
mempercepat penanganan
COVID-19 melalui beberapa
program TJSL, antara lain
menyelenggarakan kegiatan
vaksinasi gratis untuk
masyarakat dengan jumlah
20.000 akseptor bekerjasama
dengan Yayasan Alumni
Kanisius Menteng Enam Empat
(AM64) serta 2.500 lansia
di DKI Jakarta bekerjasama
dengan Perhimpunan Alumni
Kolese Kanisius, Yayasan AM64,
Panitia CC Alumni Day 2021,
Kementerian Kesehatan RI,
Dinas Kesehatan DKI, Sekolah
SMP-SMA Kolese Kanisius, dan
Rumah Sakit Carolus.

2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Raih 3 Penghargaan di Indonesia Green
Awards 2022
TEKS Rhenez

S

ebagai bagian dari
kelanjutan Program
Vaksin Gotong
Royong yang telah
diselenggarakan sejak 2021, PT
Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (TASPEN)
Persero menyelenggarakan
vaksinasi booster bagi
karyawan beserta keluarga
TASPEN Group. Program ini
merupakan wujud komitmen
TASPEN untuk melindungi
kesehatan serta keselamatan
karyawan dan keluarganya
serta sebagai bentuk dukungan
kepada Pemerintah dalam
upaya percepatan vaksinasi
guna menanggulangi pandemi
COVID-19. Kegiatan vaksinasi
booster yang bekerjasama
dengan PT Kimia Farma
(Persero) ini dihadiri langsung

16
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oleh Direktur SDM dan TI TASPEN
Ovita Susiana Rosya, perwakilan
tim medis Kimia Farma dan
Ketua Satgas TASPEN Yoga
Abhirama. Kegiatan yang
diselenggarakan di Halaman
Gedung Kantor TASPEN,
Jakarta Pusat pada 26 – 27
Maret ini diikuti oleh 351 orang
akseptor yang telah melakukan
vaksinasi dosis 1 dan 2 dengan
tetap menerapkan protokol
kesehatan.
Direktur SDM dan TI Ovita
Susiana Rosya mengatakan,
“TASPEN sebagai BUMN Asuransi
Sosial terbesar di Indonesia
mendukung upaya Pemerintah
RI dalam akselerasi vaksinasi
di Indonesia melalui kegiatan
vaksinasi booster Gotong
Royong bagi karyawan dan

keluarga TASPEN Group. Selain
sebagai bentuk kepedulian
korporasi terhadap para
karyawan, kegiatan ini juga
merupakan bentuk sinergi
BUMN, dalam hal ini PT Kimia
Farma (Persero), guna
mempercepat tingkat vaksinasi
masyarakat dan sebagai
upaya penanggulangan
pandemi Covid-19. TASPEN
terus berupaya dan selalu
menjunjung komitmen
perusahaan untuk melindungi
kesehatan dan keselamatan
para karyawan dan
keluarganya, guna dapat terus
memberikan layanan yang
andal dan menghadirkan
beragam program yang
inovatif bagi seluruh peserta
TASPEN.”

T

ASPEN berhasil meraih 3
kategori penghargaan
pada ajang Indonesia
Green Awards 2022.
Penghargaan diberikan oleh
Chairman The La Tofi School
of CSR, La Tofi kepada Direktur
Keuangan TASPEN yang diwakili
oleh Social and Environment
Responsibility TASPEN Agus
Muharam di Ballroom Hotel
Kempinski, Jakarta (21/3).
Social and Environment
Responsibility Unit Head TASPEN
Agus Muharam menyampaikan,
“Apresiasi tertinggi diberikan
untuk seluruh insan TASPEN dan
stakeholder untuk beragam
program-program TJSL yang
telah dilakukan. Pencapaian
ini merupakan kebanggaan
tersendiri bagi kami dan
menjadi pemicu bagi kami
untuk menghadirkan beragam
program TJSL yang lebih dekat

kepada masyarakat. Dalam
menjalankan setiap kegiatan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL), TASPEN terus
berupaya mengedepankan
prinsip transparansi dan
integritas sesuai dengan prinsip
Good Corporate Governance
sebagai landasan Perseroan.”
Penghargaan yang diraih
TASPEN terbagi ke dalam
3 kategori, yakni Kategori
Mengembangkan Wisata
Konservasi Alam melalui
Program Taman Rekreasi Sehat
Andal TASPEN (TERAS TASPEN),
Ketegori Penanganan Sampah
Plastik melalui Program Rumah
Kolaborasi Andal TASPEN (RUKO
ATAS) dan Kategori Digitalisasi
Konservasi Alam oleh Humas
TASPEN melalui Program
Pemanfaatan Media Massa dan
Sosial Media sebagai Sosialisasi
Program Konservasi Alam.

“TASPEN berkeyakinan
penuh bahwa dengan
mengedepankan prinsip
moral dan etis dalam kinerja
perusahaan, maka akan
memberikan manfaat yang
optimal bagi masyarakat.
Ke depan, TASPEN akan terus
berupaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
melalui beragam program TJSL
yang inovatif. Tentunya, sejalan
dengan core bisnis perusahaan,
yakni mewujudkan
kesejahteraan sosial dan
membantu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat,
guna mendorong pertumbuhan
ekonomi yang sehat dengan
mempertimbangkan faktor
pendidikan, kesehatan dan
lingkungan hidup.” kata Agus
Muharam.
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TASPEN Raih 4 Penghargaan Indonesia CSR
Excellence Awards 2022
TEKS Dans

TEKS Bagus

T

ASPEN meraih
penghargaan dalam
ajang BUMN Corporate
Communication
and Sustainability Summit
(BCOMSS) 2022. Penghargaan
tersebut diberikan oleh
Menteri BUMN Erick Thohir
kepada Direktur Keuangan
TASPEN Rena Latsmi Puri di
Istora Senayan, Jakarta (23/3)
dengan menerapkan protokol
kesehatan.
Direktur Keuangan TASPEN Rena
Latsmi Puri menyampaikan,
“Apresiasi tertinggi dan
kebanggaan penuh kami
berikan kepada Insan TASPEN
yang telah berkontribusi
maksimal dalam setiap
program TJSL. Penghargaan
ini akan menjadi pemicu

18
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T
semangat bagi kami untuk
terus berkontribusi aktif kepada
masyarakat melalui beragam
program TJSL inovatif lainnya.
TASPEN dalam menjalankan
beragam program TJSL selalu
mengedepankan prinsip
transparansi dan integritas
sesuai dengan prinsip Good
Corporate Governance. Ke
depan, kami berharap dapat
terus menghadirkan beragam
inovasi program TJSL yang lebih
dekat dengan masyarakat dan
dengan skala yang lebih besar.”
Penghargaan yang diraih
TASPEN kali ini yaitu Juara 2
dalam kategori Keberlanjutan
BUMN Local Heroes melalui
program “The Real Hero” Rita
Yoafifi mitra binaan TASPEN
Jayapura.

TASPEN terus berupaya
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui beragam
program TJSL inovatif berskala
besar dan sejalan dengan
core bisnis perusahaan, yakni
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia dan
membantu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
Hal ini dilakukan guna
mendorong pertumbuhan
ekonomi yang sehat dengan
mempertimbangkan faktor
pendidikan, kesehatan dan
lingkungan hidup. TASPEN
berkeyakinan penuh bahwa
dengan mengedepankan
prinsip moral dan etis dalam
kinerja perusahaan, akan
memberikan manfaat yang
optimal bagi masyarakat,” kata
Rena Latsmi Puri.

ASPEN secara proaktif
terus mendukung
seluruh Program
Pembangunan
Berkelanjutan Pemerintah.
Kali ini, upaya aktif tersebut
diwujudkan dengan
keberhasilan TASPEN meraih
empat penghargaan pada
ajang Indonesia CSR Excellence
Award (ICEA) 2022. Dalam ajang
ini, TASPEN memenangkan
kategori Best CSR Program
Based on Digital Culture, Best
in CSR for Main Stake Holder
Community, Best in MSME Best
CSR in MSME (UKM) Program
dan The Best Leadership
Focus on CSR Program atas
nama Direktur Utama TASPEN,
A.N.S. Kosasih. Penghargaan
diberikan langsung oleh M. Riza
Damanik selaku Staf Khusus
Menteri Koperasi dan UKM
Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan didampingi
Maya Julianti selaku Ketua
Penyelenggara ICEA 2022
kepada Direktur Keuangan
TASPEN Rena Latsmi Puri.

Kegiatan ini dilaksanakan di
Puri Ratna Ballroom, Grand
Sahid Jaya Hotel, Jakarta (9/3)
dengan menerapkan protokol
kesehatan ketat.

peserta dan masyarakat, serta
menjadi partisipasi aktif TASPEN
dalam menyukseskan program
Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah.”

Direktur Keuangan TASPEN Rena
Latsmi Puri menyampaikan,
“Apresiasi tertinggi kami
berikan kepada seluruh insan
TASPEN dan seluruh stakeholder
atas dukungan penuh terhadap
seluruh program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) TASPEN. Sebagai
perusahaan BUMN yang
bergerak di bidang asuransi,
kami sangat memperhatikan
kondisi masyarakat saat ini,
khususnya di tengah pandemi
Covid-19. Penghargaan ini
kami harap dapat menjadi
pemicu semangat bagi TASPEN
untuk terus menghadirkan
program-program TJSL yang
berguna bagi masyarakat
dalam skala yang lebih besar.
Besar harapan kami, program
yang kami lakukan dapat
berdampak luas kepada

Penghargaan ini diraih berkat
beberapa program TJSL
unggulan TASPEN, 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
serta Pensiunan. “Ke depan,
TASPEN akan terus berupaya
memberikan kontribusi dan
inovasi dalam program
TJSL yang sejalan dengan
core bisnis perusahaan dan
memberikan dampak terbaik
bagi seluruh masyarakat di
Indonesia,” kata Rena Latsmi
Puri.
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TASPEN Raih 2 Penghargaan di TOP CSR Awards
2022

T

Direktur Keuangan TASPEN Rena
Latsmi Puri menyampaikan,
“Apresiasi tertinggi kami
berikan kepada seluruh insan
TASPEN dan stakeholders
atas kontribusinya dalam
seluruh program TJSL yang

telah dilakukan. Pencapaian
ini merupakan kebanggaan
tersendiri bagi kami dan
menjadi pemicu semangat
bagi kami untuk terus berupaya
menghadirkan programprogram TJSL lain yang lebih
dekat dengan masyarakat. PT
TASPEN berkomitmen untuk
selalu mengedepankan prinsip
transparansi dan integritas
dalam setiap program TJSL
korporasi dan sesuai dengan
prinsip Good Corporate
Governance yang diusung
perusahaan.”
Pada penghargaan kali
ini, TASPEN berhasil meraih
2 kategori penghargaan,
yakni Penghargaan TOP CSR
Awards 2022 # Star 4 dan
Penghargaan TOP Leader on
CSR Commitment 2022 kepada
Direktur Utama PT TASPEN

Edisi 127

TASPEN dan PT POS Bersinergi dalam
Digitalisasi Pelayanan dan Pembiayaan Pensiun

TEKS Karipta

ASPEN kembali meraih
2 penghargaan
pada ajang TOP CSR
Awards 2022 yang
diselenggarakan Majalah
TopBusiness. Penghargaan
diserahkan langsung oleh
Drs. Mas Achmad Daniri, MEc
kepada Direktur Utama TASPEN
A.N.S Kosasih yang diwakili
oleh Direktur Keuangan TASPEN
Rena Latsmi Puri. Kegiatan
yang diselenggarakan di Dian
Ballroom Hotel Raffles, Jakarta
(30/3) ini diselenggarakan
dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan ketat.

|

TEKS Vandimi

(Persero) A.N.S. Kosasih. TASPEN
berkeyakinan penuh bahwa
manfaat optimal kepada
masyarakat dapat diraih
dengan mengedepankan
prinsip moral dan etis dalam
kinerja perusahaan.
Ke depan, TASPEN akan terus
berupaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
melalui beragam program
TJSL yang inovatif. Hal ini
sejalan dengan core bisnis
perusahaan, yakni mewujudkan
kesejahteraan sosial dan
membantu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat,
guna mendorong pertumbuhan
ekonomi yang sehat dengan
mempertimbangkan faktor
pendidikan, kesehatan dan
lingkungan hidup.

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus
meningkatkan kualitas
pelayanan bagi seluruh
pensiunan Aparatur Sipil
Negara (ASN). Kali ini, komitmen
tersebut diwujudkan melalui
penandatanganan kerja sama
dengan PT POS INDONESIA
(Persero) untuk mewujudkan
Digitalisasi Pelayanan
dan Pembiayaan Pensiun.
Sinergi ini diharapkan dapat
menyempurnakan ekosistem
layanan dan pembiayaan
pensiun serta mempermudah
pembayaran klim yang
dilakukan serta mendongkrak
kesejahteraan para pensiunan
yang termasuk dalam Daftar
Pembayaran PT POS INDONESIA
(Persero) sehingga proses
layanan, pembiayaan dan
pembayaran klim kepada para
Peserta TASPEN dapat lebih
mudah dan cepat. Dihadiri
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih dan Direktur Utama

Indonesia.” Kerjasama ini
merupakan upaya TASPEN dan
POSINDO dalam meningkatkan
kualitas layanan andal dan
memudahkan para pensiunan
ASN, khususnya yang berada
di daerah pelosok. Sebagai
perusahaan yang peduli
dengan keamanan dan
kesehatan para pesertanya,
TASPEN dan POSINDO
menerapkan solusi digitalisasi
ini guna memastikan tidak
terjadinya kerumunan saat
pengambilan dana pensiun di
loket pembayaran POSINDO.
PT Pos Indonesia Faizal R.
Djoemadi, penandatanganan
kerja sama berlangsung
di Gedung TASPEN, Jakarta
(23/02) dengan menerapkan
protokol kesehatan.
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih mengatakan, “Kerja
sama ini merupakan bukti
nyata bahwa TASPEN terus
berupaya melakukan inovasi
digital untuk melayani seluruh
Peserta TASPEN di seluruh
Indonesia. Hal ini selaras
dengan misi TASPEN yang
berkomitmen untuk selalu
memberikan layanan terbaik
dan andal serta unggul dalam
inovasi bisnis dan transformasi
digital. Dengan jaringan kantor
cabang POSINDO yang ada
di seluruh pelosok Indonesia,
TASPEN optimistis dapat
meningkatkan kualitas layanan
dan jangkauan pelayanan
sehingga dapat meningkatkan
kepuasan peserta di seluruh

Direktur Utama PT POS
Indonesia Faizal R. Djoemadi
mengatakan, “Apresiasi
tertinggi kami berikan kepada
TASPEN atas komitmen
bersama ini. POSINDO turut
berupaya untuk memberikan
layanan yang prima kepada
seluruh peserta TASPEN,
serta sesuai dengan standar
pelayanan dari TASPEN.
Hadirnya layanan digital
dalam kondisi pandemi ini
tentunya sangat memberikan
kemudahan bagi peserta.
Meski begitu, layanan tatap
muka yang dilaksanakan
di kantor POSINDO dapat
dipastikan aman dan sesuai
prosedur protokol kesehatan,
di antaranya pengecekan suhu
tubuh kepada semua orang
yang masuk ke sentra layanan
POSINDO dan juga ketersediaan
hand sanitizer pada lokasi
strategis yang mudah
dijangkau oleh para peserta.”
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Apresiasi Kinerja, TASPEN Serahkan Tabungan
Hari Tua ASN KPK

TASPEN Tandatangani Kerjasama dengan
Delapan Mitra Layanan TASPEN

TEKS Bagus

TEKS Vinka

T

ASPEN berkomitmen
untuk selalu
memberikan apresiasi
tertinggi kepada
Aparatur Sipil Negara (ASN)
atas kontribusinya kepada
negara. Komitmen tersebut
diwujudkan dalam kegiatan
sosialisasi program dan
layanan TASPEN (keTASPENan)
kepada ASN di lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan yang turut menjadi
bentuk dukungan aktif TASPEN
kepada KPK dalam memerangi
praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) ini dihadiri
Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil
Ketua KPK Nurul Gufron, Direktur
Utama TASPEN A.N.S. Kosasih,
Direktur Operasional TASPEN
Ariyandi beserta jajaran di
Gedung KPK, Jakarta (27/01),
dengan menerapkan protokol
kesehatan.
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih mengatakan, “TASPEN
sebagai perusahaan di bidang
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jaminan sosial khusus ASN,
memberikan apresiasi tertinggi
dan dukungan penuh kepada
seluruh ASN lembaga KPK
atas kontribusinya dalam
memerangi praktik KKN di
negara Indonesia. Maka dari
itu, pada kesempatan ini kami
melakukan silaturahmi dan
menyampaikan beragam
informasi mengenai program
TASPEN, sebagai wujud aktif
kami dalam memberikan
informasi terkini kepada para
pesertanya. Ke depan, kami
berharap seluruh ASN di KPK
dapat lebih mengetahui dan
merasakan manfaat layanan
TASPEN, sesuai dengan visi
dan misi perusahaan, yakni
memastikan terwujudnya
layanan terbaik bagi
kesejahteraan peserta.”
Pada kesempatan yang sama,
Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih didampingi Direktur
Operasional TASPEN Ariyandi
menyerahkan manfaat

Tabungan Hari Tua (THT)
secara simbolis kepada ASN
KPK yang meninggal dunia atas
nama Trilaksana Djunaedi Elang
Saputra dan Yudy Kurnia.
Ketua KPK Firli Bahuri
mengatakan, “Apresiasi
tertinggi kami berikan kepada
TASPEN atas pemberian
informasi beragam program
keTASPENan, serta penyerahan
THT kepada ASN KPK yang
meninggal dunia. Kami
berharap TASPEN terus
memberikan pelayanan terbaik
kepada para peserta, sehingga
kami sebagai ASN merasa
aman dan nyaman dalam
melaksanakan tugas sebagai
abdi negara, khususnya
dalam masa pandemi ini. Ke
depan, kami berharap dapat
terus bersinergi bersama
TASPEN dalam menciptakan
kesejahteraan sosial yang lebih
baik, serta berkontribusi dalam
menciptakan negara Indonesia
yang bersih dari praktik KKN.”

T

ASPEN berkomitmen
untuk terus
meningkatkan
kualitas layanan bagi
peserta. Kali ini, komitmen
tersebut diwujudkan melalui
penandatanganan kerjasama
(PKS) dengan delapan Mitra
Layanan TASPEN, di antaranya,
Bank BTN, Bank Mandiri
Taspen, Bank Banten, Bank
KB Bukopin, BTPN, Bank Bumi
Arta, Bank Woori Saudara, dan
BPR DP Taspen. Diharapkan
dengan adanya kerjasama
ini akan memudahkan
peserta TASPEN mendapatkan
layanan optimal dengan
mudah dan lancar. Adapun
kegiatan penandatanganan
dilaksanakan secara langsung
oleh Direktur Utama PT TASPEN
A.N.S Kosasih dan delapan
Direktur Utama Mitra Layanan
TASPEN di Auditorium Kantor
Pusat TASPEN, Jakarta Pusat
(31/03) dengan menerapkan
protokol kesehatan ketat.

Direktur Utama TASPEN A.N.S.
Kosasih mengatakan, “Suatu
kehormatan bagi TASPEN
untuk dapat bekerja sama
dengan delapan Mitra Layanan
yang sudah terbukti unggul
dalam melayani nasabah di
dunia perbankan. Kegiatan
ini merupakan upaya TASPEN
untuk meningkatkan kualitas
layanan yang prima kepada
peserta TASPEN dalam hal
pembayaran Tabungan Hari
Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan
Kecelakaan Kerja, dan Jaminan
Kematian melalui rekening
bank. Ke depan, kami akan
terus berupaya meningkatkan
kemudahan layanan TASPEN
melalui beragam program
yang inovatif dan sesuai
dengan perkembangan
teknologi terkini.”
Melalui kerjasama ini, para
pensiunan dapat melakukan
enrollment, otentikasi,
pengembalian Surat

Pengesahan Tanda Bukti Diri
(SPTB), permintaan informasi,
dan lainnya melalui delapan
Mitra Layanan TASPEN. Dengan
demikian, para peserta akan
lebih mudah mendapatkan
akses layanan dari Mitra
Layanan yang tersebar di
seluruh Indonesia ini.
Direktur Utama Bank Mantap
Elmamber Petamu Sinaga
menyampaikan, “Apresiasi
yang sebesar-besarnya
dari kami untuk TASPEN atas
kepercayaan yang sudah
diberikan dalam membantu
menyalurkan hak kepada
para pensiunan. Melalui
kerjasama ini, kami berharap
dapat turut berkontribusi untuk
memberikan dampak positif
kepada para pensiunan melalui
produk-produk yang kami
miliki.”
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TASPEN menerima INKA dalam Benchmark
Human Capital Management

TASPEN serahkan THT dan JKM kepada Ahli
Waris Kasatpol PP Kota Tangerang

TEKS Regy

TEKS Zul

T

ASPEN sebagai
pengelola asuransi
sosial bagi aparatur
sipil negara di Indonesia
telah berpengalaman lebih
dari 50 tahun. Di usia yang
sudah matang sebagai
sebuah organisasi, TASPEN
terus bertumbuh baik dari
peningkatan kualitas layanan
maupun dari sisi bisnis yang
dikelola. Seiring dengan
pertumbuhan tersebut, peran
TASPEN di Klaster Asuransi dan
Dana Pensiun semakin besar.
Kamis (23/3) Corporate
University Desk & Human
Capital Division menerima
perwakilan dari PT Industri
Kereta Api Indonesia (Persero)
atau INKA untuk melakukan
benchmark mengenai learning
management system dan
sistem jenjang karir karyawan.
“Benchmark ini dilakukan
oleh INKA dalam rangka
meningkatkan kapabilitas
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perusahaan untuk menghadapi
tantangan industri yang
semakin meningkat”, ucap M
Athur Akbar, Senior Manager
Pengembangan Perusahaan
PT Industri Kereta Api Indonesia
(Persero). Benchmark dimulai
dengan pemaparan mengenai
proses bisnis TASPEN Corporate
University oleh Business Suport
Capability Sub. Dept. Head,
Maya Jessica dan Learning
Deployment Sub. Dept. Head
Hangga Prajatama.
Dalam kesempatan tersebut
dijelaskan peran Corporate
University baik di internal
perusahaan maupun di
Klaster Asuransi dan Dana
Pensiun dalam tiga tahun
terakhir. Selain itu, dipaparkan
juga beberapa aplikasi
yang dimiliki oleh TASPEN
guna menunjang proses
pengembangan kapabilitas,
termasuk diantaranya
learning management system,

knowledge management
system dan electronic library.
Pemaparan dilanjutkan dengan
materi sistem jenjang karir
karyawan oleh Human Capital
Division.
Selanjutnya kegiatan
dilanjutkan dengan diskusi
antara perwakilan PT INKA
(Persero) dengan perwakilan
dari Corporate University
Desk & Human Capital
Division. “Merupakan sebuah
kebanggaan, TASPEN bisa
berbagi pengalaman dengan
INKA dalam human capital
management. Kami harap
hubungan yang baik dapat
terus berlanjut sebagai pondasi
awal dalam upaya sinergi
dan saling meningkatkan
kapabilitas masing-masing
perusahaan”, ucap Corporate
University Desk Head, Syiffa
Nurrachmawati dalam penutup
rangkaian kegiatan benchmark
tersebut.

S

ebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)
yang bergerak di
bidang Jaminan Sosial
bagi ASN dan Pejabat Negara,
TASPEN menyerahkan asuransi
kematian program Tabungan
Hari Tua (THT) dan Santunan
Jaminan Kematian sebesar
Rp. 155.028.900,- kepada Desi
Fitria sebagai istri sekaligus ahli
waris dari Alm. H Agus Henra
Fitrahiyana (Kasatpol PP Kota
Tangerang).
Pemberian Santunan
diserahkan secara simbolis
oleh Branch Manager PT TASPEN
(Persero) Tangerang Parmisuri
kepada istri almarhum H Agus
Henra Fitrahiyana sebagai ahli
waris, didampingi Asisstant
Manager Layanan & Manfaat

dan Kasubag Umum dan
Kepegawaian Satpol PP Kota
Tangerang, Kamis (17/3/2022)
di rumah pribadi almarhum
Perumahan Victoria Park.
Santunan yang diserahkan
kepada ahli waris almarhum H
Agus Henra Fitrahiyana yaitu
dengan komponen berupa
Program Tabungan Hari Tua
beserta Asuransi Kematian
sebesar Rp. 103.573.500,- dan
Santunan Jaminan Kematian
beserta Uang Duka Wafat
sebesar Rp. 51.455.400,Branch Manager
TASPEN Tangerang juga
menyampaikan turut berbela
sungkawa kepada istri
almarhum atas kepergian
Almarhum H Agus Henra

Fitrahiyana. Dan ini bentuk
penghargaan kami dari TASPEN
kepada almarhum yang
telah mengabdi selama 29
tahun di Pemerintahan Kota
Tangerang. semoga santunan
ini bermanfaat dan dapat
membantu meringankan
beban keluarga dan ahli waris.
TASPEN yang diberikan
amanah oleh pemerintah
sebagai pengelola Program
Tabungan Hari Tua, Pensiun,
Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian kepada
ASN, Pejabat Negara dan PPPK
terus berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
untuk kesejahteraan peserta
nya karena TASPEN Andal
Melayani.
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Permudah Layanan, TASPEN Buka Mal Pelayanan
Publik Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

TEKS Azmi

TEKS Karipta

Fungsional. Sementara, saat
ini Kantor Regional I BKN juga
tengah mempersiapkan CPNS
maupun NIP dari PPPK sebesar
85.601 pegawai, antara lain
11.433 untuk CPNS, 3.761 untuk
PPPK Non-guru, dan 70.407
untuk PPPK Guru. Dengan
begitu, formasi total untuk PPPK
sebanyak 74.168 orang.

T

ASPEN evaluasi Layanan
kepegawaian dan
sosialisasi keTASPENan
kepada para kepala
Badan Kepegawaian dan Diklat
(BKD), Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) dan
Badan Kepegawaian Pelatihan
dan Pendidikan (BKPP) wilayah
provinsi Jawa tengah dan DIY
Yogyakarta, di Gedung Sasono
Panggih Ageng Kantor Regional
I BKN Yogyakarta pada (30/01)
dengan menerapkan protokol
kesehatan ketat.
Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman
pegawai tentang arah
percepatan pelayanan publik
melalui teknologi informasi
terkini. Kegiatan dihadiri
langsung oleh Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Nasional
(BKN) Imas Sukmariah, Kepala
BKN Kanreg I DIY Anjaswari
Dewi, Staff Direksi TASPEN Surya
Mustafa.
Sekretaris Utama BKN Imas
Sukmariah mengatakan,
“BKN sebagai lembaga yang
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bertugas menyelenggarakan
manajemen kepegawaian
negara guna menciptakan
SDM Aparatur Sipil Negara
profesional, mengimbau
kepada para kepala Badan
Kepegawaian wilayah
Jawa Tengah dan DIY
Yogyakarta untuk dapat
mengintegrasikan seluruh
data pemangku kepentingan
guna meningkatkan kualitas
layanan kepegawaian. Di
sisi lain, kami juga berharap
manfaat layanan Jaminan
Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun dari TASPEN dapat
dinikmati oleh seluruh pegawai
dalam lingkungan pemerintah,
termasuk pegawai berstatus
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai
dengan UU No. 5 Tahun 2014, PP
70 Tahun 2015, dan PP 49 Tahun
2018.”

Staff Direksi TAPEN Surya
Mustafa mengatakan, “TASPEN
sebagai perusahaan di
bidang jaminan sosial khusus
ASN, berkomitmen untuk
memberikan pelayanan yang
maksimal kepada seluruh
peserta kami dengan beragam
status kepegawaian. Kami
menyambut baik rencana
penyertaan PPPK ke dalam
program TASPEN. Kami
memastikan akan berupaya
memberikan manfaat pensiun
dan layanan yang Andal
bagi seluruh peserta kami,
tidak terkecuali para pegawai
berstatus PPPK. Kami berharap
sinergi bersama seluruh pihak
ini dapat lebih optimal dengan
menggunakan saluran media
komunikasi terkini. Sehingga,
informasi keTASPENan dapat
diterima dengan baik oleh
seluruh peserta TASPEN di
Indonesia.”

Saat ini, sesuai informasi
Kemenpan-RB, jabatanjabatan yang dibutuhkan
oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota/Provinsi untuk pegawai
berstatus PPPK adalah
sebanyak 147 Jabatan

Surya Mustafa menambahkan
bahwa TASPEN telah
menyiapkan Program Taspen
Save melalui Taspen Life (anak
perusahaan TASPEN) untuk
memberikan Top-Up manfaat
JHT bagi PNS dan PPPK.

M

enyusul pembukaan
gerai pelayanan
di Kabupaten
Bandung, kali ini PT
TASPEN kembali membuka gerai
pelayanan di Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah. Mewakili Menteri
PANRB, kegiatan ini diresmikan
oleh Deputi Pelayanan Publik
Kementerian PANRB Prof. Dr.
Diah Natalisa, MBA, didampingi
Bupati Karanganyar Drs. H.
Juliyatmono, M.M., Branch
Manager TASPEN Semarang
Achmad Saripin, dan Branch
Manager TASPEN Surakarta
Anne Roosfianti di Gedung Mal
Pelayanan Publik Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah
(16/03) dengan menerapkan
protokol kesehatan.

Deputi Pelayanan Publik
Kementerian PANRB Prof.
Dr. Diah Natalisa, MBA
mengatakan, “Apresiasi
tertinggi dan ucapan selamat
diberikan kepada TASPEN atas
terwujudnya Mal Pelayanan
Publik TASPEN di Kabupaten
Karanganyar. Kami berharap,
melalui pembukaan ini
dapat lebih memudahkan
para ASN dan pensiunan
untuk mendapatkan kualitas
pelayanan optimal dari TASPEN.
Selain itu, Mal Pelayanan Publik
ini diharapkan dapat menjadi
sarana pengintegrasian seluruh
pelayanan publik dalam satu
tempat.”

mengatakan, “TASPEN
berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas layanan
bagi pesertanya. Melalui
TASPEN Mal Pelayanan Publik,
kami berharap para peserta
dapat lebih mudah mengakses
layanan kami, khususnya
layanan tatap muka. Ke
depan, kami berharap dapat
lebih banyak memberikan
beragam inovasi dan alternatif
pelayanan dengan membuka
lebih banyak Mal Pelayanan
Publik di kota maupun
kabupaten lainnya agar
manfaatnya dapat dirasakan
secara langsung oleh ASN di
seluruh Indonesia.”

Branch Manager TASPEN
Semarang Achmad Saripin
2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Kupang dan Direktur Utama Bank
NTT Tanda Tangani Perjanjian Kerjasama
Pembayaran THT, Pensiun, JKK dan JKM
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Sosialisasi KeTASPENan di Lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI
TEKS Shavira

TEKS Gilang

B

ranch Manager PT
TASPEN (Persero)
KC Kupang Yudhi
Sudaryanto dan
Direktur Utama Bank NTT
Harry Alexander Riwu Kaho,
menandatangani Perjanjian
Kerja Sama (PKS) tentang
Pembayaran Tabungan
Hari Tua, Pensiun, Jaminan
Kecelakaan Kerja, dan Jaminan
Kematian yang berlangsung
di Aula Lantai 5 Kantor Pusat
Bank NTT, Jalan W. J. Lalamentik
Kupang (24/4).
Direktur Utama Bank NTT
Harry Alexander Riwu Kaho
menyampaikan, “Terima
kasih kepada TASPEN yang
mempercayakan Bank
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NTT sebagai pengelola
pembayaran uang pensiun
untuk para pensiunan yang
memanfaatkan Bank NTT
sebagai mitra bayar TASPEN.”
“Kami sangat berharap, jika
terbuka ruang kerja sama
lainnya. Dimana, pernah
disampaikan oleh TASPEN
Cabang Kupang bahwa TASPEN
memiliki program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
dimana salah satu fokus
pemberdayaannya adalah
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM).
Harry Alexander Riwu Kaho
menambahkan, “Seandainya
ini bisa dikolaborasikan

dengan kami, maka kami
sangat terbuka untuk
mendiskusikannya.”
Branch Manager TASPEN
Cabang Kupang Yudhi
Sudaryanto mengatakan,
“TASPEN mempunyai program
Wirausaha Pintar. Wirausaha
Pintar merupakan bentuk
kerja sama antara TASPEN
dan mitra-mitra bayar bagi
peserta yang akan memasuki
Batas Usia Penisun (BUP) untuk
mendapatkan sosialisasi dan
pendidikan wirausaha, selain
sosialisasi mengenai prosedur
pengajuan hak saat memasuki
usia pensiun.

B

ertempat di Hotel Ritz
Carlton (15/03), Branch
Office TASPEN Jakarta
melakukan sosialisasi
keTASPENan kepada peserta di
lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR RI yang akan memasuki
masa batas usia pensiun pada
tahun 2022 – 2023.
Kegiatan ini dibuka oleh Bapak
Rahmad Budiaji, S.IP., M.SI.
selaku perwakilan Kepala Biro
Sumber Daya Manusia Aparatur
Setjen DPR RI, hadir juga para
Pejabat Fungsional, para Kepala
Bagian, dan Bidang Umum di
lingkungan Setjen DPR RI.
Pada kesempatan ini, Branch
Manager TASPEN Jakarta
Kuspriyani menyampaikan

tentang program-program
TASPEN, digitalisasi layanan
TASPEN, serta produk-produk
TASPEN Group yang akan
memberikan manfaat lebih
berupa top up THT (Tabungan
Hari Tua) serta proteksi jiwa,
dan pelayanan optimal dalam
sektor perbankan bagi peserta
baik pada saat masih aktif
maupun pensiun melalui
Taspen Life dan Bank Mandiri
Taspen.
“TASPEN juga memiliki
Program Wirausaha Pintar
ASN dimana para ASN yang
memasuki masa pensiun
dapat membuka usaha sendiri.
Untuk pendampingan usaha
sampai dengan permodalan
anak perusahan TASPEN yaitu

Bank Mandiri Taspen siap
membantu, sesuai dengan
slogan Bank Mandiri Taspen
“Tiada kata Pensiun untuk
Berkarya.” tambahnya.

Peserta yang hadir juga
dilakukan perekaman data
biometrik (enrollment) untuk
persiapan Otentikasi secara
digital.
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TASPEN Group Salurkan Bantuan Senilai Rp 400
Juta Untuk Korban Bencana Gempa dan Longsor
Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat
TEKS Vinka

T

ASPEN kembali hadir
mewujudkan kepedulian
di saat bencana
melanda. Kali ini,
TASPEN, Taspen Life, Taspen
Properti dan Bank Mandiri
Taspen yang tergabung dalam
TASPEN Group memberikan
bantuan kepada para korban
bencana gempa dan longsor
di Kabupaten Pasaman dan
Pasaman Barat, Sumatra Barat
melalui Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.
Bantuan senilai ratusan juta
rupiah tersebut disalurkan
kepada para korban bencana
alam dalam bentuk kebutuhan
pokok, seperti 1.000 pieces
tikar atau matras, 1.000 pieces
selimut, 732 dus air mineral, 700
dus biskuit, 1.000 dus mie instan,
dan 8.000 kilogram beras.
Bantuan diserahkan langsung
oleh Direktur Utama PT TASPEN
(Persero) A.N.S Kosasih kepada
Bupati Pasaman Benny Utama
dan Bupati Pasaman Barat
Pamacik Hamsuardi yang
dalam hal ini diwakili oleh
Sekda Pasaman Barat Hendra
Putra di Kantor Cabang TASPEN
Bukit Tinggi (Rabu, 9/3) dengan

30

2021 | Media Informasi Layanan

tetap menerapkan protokol
kesehatan ketat.
Direktur Utama TASPEN, A.N.S
Kosasih mengatakan, “TASPEN
selalu siap tanggap hadir
demi kemaslahatan rakyat
banyak. Penyaluran bantuan
kali ini merupakan aksi nyata
gerakan BUMN untuk Indonesia
serta bukti nyata kepedulian
dan kehadiran TASPEN Group
bagi masyarakat Kabupaten
Pasaman dan Kabupaten
Pasaman Barat yang tengah
menghadapi bencana alam.“
“Kami berharap masyarakat
Sumatra Barat yang terdampak
bencana dapat segera pulih
dan kembali beraktivitas
seperti sediakala. Sebagai
BUMN Asuransi Sosial Aparatur
Sipil Negara, TASPEN selalu
menjadi mitra Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di
seluruh Indonesia.”, demikian
Kosasih menegaskan.
Kegiatan penyerahan bantuan
ini turut dihadiri anggota Komisi
VI DPR Andre Rosiade, Direktur

Operasional TASPEN Ariyandi
dan jajaran Direktur TASPEN
Group.
Komisi VI DPR RI Andre
Rosiade mengatakan,
“Apresiasi tertinggi diberikan
kepada TASPEN Group atas
bantuan yang diberikan
kepada Kabupaten Pasaman
dan Pasaman Barat. Kita
berharap gotong royong
yang dilakukan TASPEN Group
dapat menjadi berkah bagi
masyarakat setempat untuk
segera pulih. Di samping itu,
saya ingin mengingatkan
agar masyarakat tetap
memperhatikan protokol
kesehatan.”
Ke depan, Taspen terus
berkomitmen untuk tetap Andal
Melayani, tidak hanya untuk
para Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan pensiunan ASN, tapi
juga untuk masyarakat luas.
Melalui Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan,
Taspen berkomitmen untuk
memberikan sumbangsih untuk
pembangunan dan pemulihan
daerah bencana di Indonesia.
2021 | Media Informasi Layanan
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The Local Hero : memajukan Ekonomi Kreatif di
Ujung Timur
TEKS Karipta

“Dengan adanya Kelompok Seni Kreatif Papua yang
dibentuk oleh kak Rita ini dapat membantu menambah
ilmu dan wawasan terkait batik sampai ke proses
penjualan. Membuat kami sadar akan dunia bisnis yang
selama ini kami anggap sebelah mata. Membantu sekali
dalam peningkatan perekonomian kami di Papua terutama
di Jayapura.”

R

ita Yoafifi seorang
wiraswasta lulusan S2
di universitas Sebelas
Maret Surakarta jurusan
hukum Kenotariatan yang
lulus pada tahun 2013. Dia
meneyelesaikan Pendidikannya
memelalui jalur beasiswa
yang didapatkannya. Selama
berkuliah dia juga belajar
bagaiman cara membatik
dan menjahit yang baik dan
benar. Perekonomian di tempat
asal Rita di kelurahan Tanjung
Ria, kecamatan Jayapura,
Papua menjadi alasan utama
Rita untuk memulai bergerak
dibidang batik, ketimbang
melanjutkan ilmu yang telah
didapatkan saat berkuliah.
Rita membuat suatu kelompok
“Kelompok Kreatif Papua”,
dia membentuk kelompok ini
bertujuan agar masyarakat
terutama perempuan sadar
akan dunia bisnis terutama
dibidang Batik. Rita memberi
pelatihan kepada perempuan –
perempuan ini untuk membatik
dan menjahit, sehingga dapat
menghasilkan karya orisinil.
Tak hanya perempuan, Rita
pun dihimbau oleh Walikota
Jayapura Benhur Tomi Mano
agar melibatkan anak – anak
agar memiliki keterampilan
yang sama.
Butik Perempuan Papua
Berawal dari butik milik Rita
ini, dia menawarkan kepada
masyarakat disekitar tempat
tinggalnya yang tidak memiliki
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tempat jualan agar menjual
hasil karya mereka tersebut
di butik miliknya, sehingga
hasil karya mereka dapat
terjual dan hasil penjualan itu
akan diberikan kembali tanpa
potongan harga sepeserpun.
Usaha untuk mempengaruhi
masyarakat
Awalnya Rita hanya
menawarkan masyarakat
untuk menitipkan karyanya
di Butik Perempuan Papua
yang berdiri pada tahun 2013
agar dapat terjual ketimbang
hanya disimpan dirumah
dan dikeluarkan hanya pada
saat pameran saja. Usaha
yang dilakukan oleh Rita ini
membuka wawasan dan
pola pikir masyarakat akan
pentingnya bisnis yang selama
ini mereka abaikan. Karena
semakin banyak masyarakat
yang mempercayakan
karyanya untuk dititip dan dijual
di butiknya, Rita membuat
kelompok seni kreatif papua
yang resmi didirikan pada
tahun 2017. Selain membantu
untuk menjual, Rita juga
membimbing, membagi
ilmu pengetahuan serta
mengajari cara membatik
dan menjahit yang benar.
Kelompok ini beranggotakan
30 orang dewasa dan masing
– masing orang dewasa
membimbing 15 orang anak
SD. Semakin berkembang
karena antusias masyarakat
yang ingin bergabung didalam
kelompoknya, akhirnya pada
tahun 2019 Rita menambah
Butik Kembali yang diberi
nama “Pondok Gabah”. Dalam
mendirikan Pondok Gabah, Rita
mendapatkan bantuan modal
usaha dari program Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan
PT TASPEN (Persero) sebesar
Rp50.000.000. Anggota
kelompok bertambah menjadi
50 orang Dewasa.
Dampak dan Pendapat
Masyarakat
Batik yang dihasilkan oleh
kelompok seni kreatif Papua
sudah tersebar keseluruh
daerah di Indonesia. Hal
ini membuat masyarakat
khususnya di kelurahan
Tanjung Ria baik Orang Dewasa
maupun anak – anak menjadi
lebih produkti dan dapat
meningkatkan perekonomian

disetiap keluarga hingga
perekonomian di Papua.
Walikota Jayapura Benhur Tomi
Mano menyampaikan apresiasi
kepada Rita karena sangat
membantu mengembangkan
keterampilan masyarakat
Papua dari proses pembuatan
karya seni sampai dengan ke
proses penjualan. Harapan
dari masyarakat agar
kerajinan khas Papua ini bisa
semakin berkembang dan
dikenali masyarakat di seluruh
Indonesia dan perekonomian di
Papua khususnya di Jayapura
bisa jauh lebih baik lagi.
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Tumbuhkan Semangat Kebaikan, TASPEN
Dukung Pembangunan Masjid As-Syifa
Rembang, Jawa Tengah
TEKS Rhenez

TASPEN Berikan Bantuan Rp100 Juta untuk
Operasi Bibir Sumbing Gratis
TEKS Rhenez

D

alam rangkaian
HUT TASPEN, TASPEN
mengadakan Program
TASPEN Smile berupa
pemberian bantuan senilai
Rp100 juta untuk Operasi Bibir
Sumbing Gratis bagi keluarga
kurang mampu. Bekerjasama
dengan Yayasan Beri
Perubahan Indonesia, kegiatan
ini dilaksanakan di RSU Permata
Medical Center, Indramayu,
Senin (10/01).
Direktur Utama TASPEN A.N.S
Kosasih mengatakan, “TASPEN
selalu mengusung semangat
TASPEN untuk Indonesia dalam
setiap kegiatan TJSL. Pemberian
bantuan Operasi Bibir Sumbing
gratis melalui Program TASPEN
Smile ini merupakan salah
satu wujud aktif kami dalam
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memberikan dukungan dan
kepedulian kepada seluruh
lapisan masyarakat dari
berbagai latar belakang. Kami
berharap bantuan ini dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin
bagi para keluarga yang
membutuhkan. Ke depan, kami
akan melaksanakan kegiatan
serupa dengan skala yang lebih
besar.”
Melalui Program TASPEN
Smile ini, TASPEN menyadari
kompleksnya perawatan
celah bibir dan langit-langit,
terutama bagi keluarga dengan
penghasilan menengah ke
bawah. Untuk itu, kegiatan
ini dilaksanakan bertujuan
untuk membantu masyarakat
dengan celah bibir dan langitlangit agar bisa mengakses

perawatan dengan optimal.
TASPEN telah
mengimplementasikan dan
menjalankan programprogram Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan secara
berkelanjutan guna mendukung
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Pemerintah serta
memberikan dampak positif
bagi masyarakat Indonesia.
“TASPEN akan tetap
berkomitmen menjalankan
beragam program TJSL yang
sejalan dengan core bisnis
perusahaan dan memberikan
dampak yang signifikan bagi
seluruh masyarakat Indonesia,”
kata Kosasih.

T

ASPEN memberikan
dukungan senilai
Rp150 juta untuk
pembangunan
Masjid Asy-Syifa di area
Komplek Rumah Sakit Islam
Arafah Rembang, Jawa
Tengah. Bertujuan untuk
menumbuhkan semangat
menyebarkan kebaikan dan
kerukunan beragama kepada
masyarakat, acara peletakan
batu pertama dihadiri Ketua
Umum PBNU KH. Yahya Cholil
Tsaquf, Bupati Rembang H.
Abdul Hafidz S.PDi, Direktur
Utama TASPEN yang diwakili
oleh Social & Environment
Responsibility Unit Head TASPEN
Yoka Krisma Wijaya, dan
Pengurus Rumah Sakit Islam
Arafah Rembang, Jawa Tengah,
dengan menerapkan protokol
kesehatan, Rabu (9/2). Social

& Environment Responsibility
Unit Head TASPEN Yoka Krisma
Wijaya mengatakan, “TASPEN
berkomitmen untuk selalu
menjalankan Program TJSL
dengan mengusung semangat
BUMN Untuk Indonesia. Kegiatan
kali ini merupakan wujud aktif
kami dalam memberikan
kepedulian dan dukungan
kepada masyarakat, khususnya
di bidang keagamaan.
Bertujuan menumbuhkan
semangat kebaikan dan
kerukunan beragama,
kegiatan ini diharapkan dapat
berkontribusi, khususnya
di bidang keagamaan
bagi masyarakat. Kami
yakin tempat ibadah yang
nyaman akan meningkatkan
kesungguhan umatnya dalam
beribadah. Kami berharap
pembangunan masjid ini dapat

menjadi momentum untuk
meningkatkan ketakwaan
kepada Tuhan dan dapat
dilaksanakan di daerah lain
dalam skala yang lebih besar.”
Ketua Umum PBNU KH. Yahya
Cholil Tsaquf mengatakan,
“Terima kasih serta rasa
syukur karena TASPEN
turut berkontribusi dalam
pembangunan Masjid AsySyifa di Rembang. Kegiatan ini
merupakan komitmen nyata
yang tidak hanya hadir untuk
meningkatkan kehidupan
ekonomi bangsa, namun juga
mendukung kemaslahatan
kehidupan umat. Semoga
ikhtiar ini dapat membawa
manfaat bagi masyarakat guna
meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan dalam menjalankan
ibadah.”
2021 | Media Informasi Layanan

35

TJSL

|

Edisi 127

TJSL |

TASPEN Salurkan Bantuan Peningkatan Sarana
Pendidikan Di Desa Randoria, Ende
TEKS Dhesanto

Edisi 127

TASPEN Purwokerto Serahkan Serangkaian
Bantuan Bina Lingkungan untuk Sekolah dan
Masjid di Kabupaten Banyumas
TEKS Junita

M

elalui Branch
Office Cabang
Ende, TASPEN
menyerahkan
bantuan peningkatan sarana
pendidikan sebesar 25 juta
rupiah kepada Ketua Panitia
Pembangunan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) St. Petrus
Wologeru yang bertempat di
Desa Randoria, Kecamatan
Detusoko, Kabupaten Ende, NTT
pada Kamis (10/02).
Bantuan tersebut merupakan
program Tanggung Jawab
Sosial & Lingkungan (TJSL)
dan diserahkan langsung oleh
Branch Manager Branch Office
Ende Sidra Muntahari beserta
Human Capital & General Affair
Section Head Nabila Dhiyasari,
di lokasi pembangunan Paud St.
Petrus, secara simbolis kepada
Ketua Panitia Pembangunan
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sekaligus Pengelola Yayasan
PAUD St. Petrus, Hendrikus Pai.
PAUD St. Petrus berdiri di Dusun
Wologeru, Desa Randoria,
Kecamatan Detusoko pada
tahun 2015, dan memperoleh
sertifikat Nomor Pokok
Sekolah Nasional (NPSN) dari
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
pada 11 Juli 2016. Hingga saat
ini jumlah peserta didik yang
dikelola oleh yayasan tersebut
sebanyak 23 anak dengan
jumlah tenaga pendidik
sebanyak 3 orang. Proses
belajar mengajar dilakukan
di rumah tua yang sudah
tidak terpakai dari salah satu
pengurus yayasan. Dengan
kondisi bangunan yang sudah
tua dan rapuh, serta jumlah
peserta didik yang semakin
bertambah di setiap tahun,
membuat keamanan dan

kenyamanan proses belajar
mengajar menjadi berkurang.
Oleh karena itu TASPEN
hadir untuk memberikan
bantuan peningkatan sarana
prasarana pendidikan.Bantuan
tersebut sangat penting untuk
keberlangsungan belajar
mengajar pada anak usia 2-5
tahun. TASPEN berkomitmen
penuh dalam melaksanakan
program Tanggung Jawab
Sosial & Lingkungan (TJSL) di
seluruh Indonesia untuk terus
mendukung berbagai kegiatan
sosial yang menjadi tanggung
jawab perusahaan. Dengan
adanya bantuan tersebut,
diharapkan dapat mencetak
generasi yang cerdas dan
mampu membawa perubahan
bagi diri dan lingkungan di
sekitarnya.

B

ranch Office TASPEN
Cabang Purwokerto
melalui program Bina
Lingkungan melakukan
serangkaian Penyerahan Dana
Bantuan Bina Lingkungan
pada Kamis (17/3). Penyerahan
serangkaian bantuan ini
diserahkan oleh HC and GA
Sector Head Taspen Purwokerto,
Bapak Haryono kepada para
panitia pembangunan masingmasing sekolah dan masjid.
Dana bantuan yang diserahkan
kali ini sebagian besar berfokus
pada pembangunan dan
perbaikan sarana prasarana
sekolah di beberapa sekolah
yang tersebar di kabupaten
Banyumas. Bantuan yang
diserahkan yaitu Bantuan
Pembangunan Ruang Kelas
Baru Madrasah MI Ma’arif

NU 01 Cikawung sebesar
Rp50.000.000,-, Bantuan
Pembangunan Ruang Kelas
Baru Madrasah MTs Ma’arif
NU 01 Karanglewas sebesar
Rp50.000.000,-, dan Bantuan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana TK Diponegoro
16 Karangpucung sebesar
Rp40.000.000,-. Antusias
dan semangat para peserta
didik dan pengajar dapat
dirasakan di setiap sekolah
tersebut sehingga diharapkan
bantuan yang diberikan dapat
digunakan untuk membenahi
fasilitas pendidikan proses
pembelajaran sehari-hari.
Taspen berkomitmen untuk
selalu memberikan bantuan
di bidang pendidikan yang
memiliki peran penting untuk
mengembangkan kepribadian
siswa dan meningkatkan

ilmu pengetahuan serta
mempersiapkan mereka untuk
meraih cita-cita kedepan.
Selain berfokus pada bidang
pendidikan, TASPEN juga
memberikan dana bantuan
untuk pembangunan Masjid
Baitul Muttaqin di Desa
Lumbir, Kabupaten Banyumas.
Bantuan yang diberikan
senilai Rp50.000.000,- ini akan
digunakan untuk pembelian
bahan-bahan bangunan
yang masih sangat kurang
untuk pembangunan.
Bantuan ini diharapkan
dapat mempercepat proses
pembangunan masjid yang
sedang berjalan sehingga
masjid dapat segera digunakan
untuk beribadah warga desa.
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TASPEN Bantu Berdayakan Kaum Disabilitas
Lampung
TEKS Dans

T

ASPEN sebagai Badan
Usaha Milik Negara
berkomitmen untuk
terus menjalankan
seluruh Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) perusahaan secara
berkelanjutan kepada
masyarakat. Kali ini, komitmen
ini diwujudkan melalui
pemberian bantuan kepada
Sahabat Disabilitas Lampung
(SADILA) Bandar Lampung
berupa pelatihan, pendanaan,
dan pendampingan untuk
mendukung usaha komunitas
difabel. Bantuan diserahkan
secara langsung dan simbolis
oleh Direktur Keuangan TASPEN
Rena Latsmi Puri kepada
Wawan Setiawan (49 tahun),
Chandra Wijaya (37 tahun)
dan Siti Chodijah Susi (50
tahun) sebagai perwakilan dari
komunitas SADILA bertepatan
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TASPEN Beri Bantuan Peningkatan Sarana
Ibadah Masjid Nurul Yaqin Al- Mahbubuiyyah
TEKS Zul

T
dengan Rapat Koordinasi
TJSL BUMN tahun 2022 di Hotel
Novotel, Bandar lampung (29/1).
Direktur Keuangan TASPEN
Rena Latsmi Puri mengatakan,
“TASPEN berupaya untuk terus
membantu meningkatkan
kesejahteraan sosial seluruh
lapisan masyarakat, termasuk
para penyandang disabilitas.
Melalui Program Taspen
Sobat Difabel ini TASPEN akan
memberikan pendampingan
kepada penyandang disabilitas
agar lebih berdaya dan mandiri
dalam menjalankan usahanya
dengan skala yang lebih besar.
Dengan mengusung semangat
TASPEN untuk Indonesia,
kegiatan ini juga dilakukan
untuk mendukung Program
BUMN untuk Indonesia sekaligus
wujud nyata kepedulian dan
dukungan TASPEN kepada

seluruh lapisan masyarakat. Ke
depan, kami berharap dapat
meneruskan program ini pada
lebih banyak kota di Indonesia,
guna meningkatkan jumlah
penyandang disabilitas yang
produktif dan mandiri.”
Kegiatan penyerahan bantuan
ini turut disaksikan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Republik Indonesia
Erick Thohir dan Deputi Bidang
SDM, Teknologi dan Informasi
Kementerian BUMN Tedi
Bharata. Program Taspen
Sobat Difabel merupakan
agenda rutin TJSL TASPEN yang
telah menjangkau beberapa
lembaga pemerintahan
maupun komunitas difabel di
seluruh Indonesia, antara lain
di Jawa Barat, Jawa Timur,
Bengkulu, Nusa Tenggara Timur
dan Denpasar.

ASPEN berkomitmen
untuk terus
menjalankan seluruh
Program Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) perusahaan secara
berkelanjutan kepada
masyarakat. Kali ini melalui
Branch Office Cabang
Tanggerang memberikan
bantuan peningkatan sarana

Edisi 127

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).
Ketua panitia renovasi masjid
Nurul Yaqin Al-Mahbubiyyah
Sayid mengatakan “Kami
mewakili Jemaah masjid
mengucapkan terima kasih
yang sedalam dalamya kepada
PT TASPEN (Persero) yang telah
memberikan bantuan untuk
renovasi masjid ini, semoga
menjadi amal ibadah bagi para
karyawannya “.

ibadah masjid Nurul Yaqin
Al- Mahbubuiyyah, bantuan
tersebut berupa penyediaan
sarana dan prasarana yang
diperuntukkan untuk renovasi
masjid dan di serahkan secara
simbolis oleh Human Capital
& General Affair Section Head
TASPEN Tangerang kepada
Panitia renovasi masjid Nurul
Yaqin Al-Mahbubiyyah sebesar

Bantuan ini diharapkan dapat
mempercepat proses renovasi
masjid yang sedang berjalan
sehingga masjid dapat segera
digunakan untuk beribadah.
TASPEN juga berkomitmen
penuh dalam melaksanakan
program TJSL (Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan)
untuk terus mendukung
berbagai kegiatan sosial yang
menjadi tanggung jawab
perusahaan.

TASPEN Peduli Bencana Wilayah Banten
TEKS Rizky

M

elalui kegiatan
Tanggung
Jawab Sosial &
Lingkungan (TJSL)
turut berperan dalam aksi
cepat tanggap bencana
yang dilakukan oleh Satgas
Bencana Nasional BUMN untuk
penanganan bencana gempa

bumi dan banjir bandang
yang melanda wilayah Banten
beberapa waktu belakangan
ini. Berkolaborasi Bersama
BUMN lainnya, PT Taspen
(Persero) turut menyalurkan
bantuan bagi masyarakat
terdampak berupa kebutuhan
pokok seperti beras, gula, obatobatan, makanan siap saji dan
air bersih. Bantuan tersebut
disalurkan melalui PT TASPEN
(Persero) Kantor Cabang
Serang yang diserahkan secara
langsung oleh A Heri Wiyono
selaku Branch Manager kepada
Satgas Bencana Nasional BUMN

di posko gempa Kecamatan
Sumur (19/1) dan posko
banjir Kecamatan Kasemen
Kota Serang (2/3). Dalam
penyerahan secara simbolis
bantuan banjir di Kecamatan
Kasemen oleh Branch Manager
PT Taspen (Persero) KC Serang,
A Heri Wiyono mengatakan:
“Dengan pemberian bantuan
ini, kami dari segenap
karwayan-karyawati PT Taspen
(Persero) berharap dapat
membantu meringankan
beban saudara kita yang
sedang mengalami musibah
bencana banjir”.
2021 | Media Informasi Layanan
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TASPEN Turut Serta Menghijaukan Kota
Semarang

Andal Melayani

TEKS Ervina

B

ranch Office TASPEN
Semarang ikut
berpartisipasi
dalam kegiatan
penanaman sejuta pohon
yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Semarang di
Banjir Kanal Barat Semarang
(29/03). Kegiatan penanaman
pohon tersebut termasuk
dalam rangkaian acara Hari
Jadi ke-475 Kota Semarang
dan Peringatan Hari Air Sedunia
serta mendukung Summit
Kabupaten/Kota Sehat tahun
2022. Penanaman pohon
secara simbolis dilakukan
oleh Walikota Semarang,
Hendrar Prihadi pada acara
Festival Banjir Kanal Barat 2022
dengan mengusung tema
Program Peduli Sungai dihadiri
oleh Branch Manager TASPEN
Semarang, Achmad Saripin,
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Tetap Berkarya
Berkat

perwakilan BUMN Cabang
Semarang dan Stakeholder
lainnya. TASPEN melalui
program TJSL mengirimkan
100 bibit pohon untuk ditanam
di beberapa ruas jalan Kota
Semarang. Acara penanaman
pohon dilakukan secara
serentak bersama Walikota
Semarang dan Pimpinan
BUMN/Swasta di wilayah Kota
Semarang.
TASPEN Semarang berkomitmen
untuk selalu ikut serta dalam
membangun Kota Semarang
serta menjadikan fasilitas
umum menjadi semakin maju.
Dalam sambutannya, Walikota
Semarang menghimbau untuk
turut serta bergerak bersama
membangun Kota Semarang
tercinta ini. Pemerintah Kota
Semarang akan fokus terhadap

Wirausaha Pintar

peningkatan destinasi wisata
dan fasilitas umum agar para
wisatawan merasa nyaman
untuk datang ke Semarang.

Program Extra Miles dari
TASPEN dalam bentuk pelatihan
kewirausahaan yang diberikan
kepada pesertanya menjelang
pensiun dan para pensiunan agar
termotivasi untuk berkarya dan
hidup mandiri secara finansial

Dalam acara tersebut turut
dimeriahkan dengan beberapa
penampilan oleh komunitas –
komunitas antara lain atraksi
Jet Ski, paduan suara, tarian
dan menghadirkan UMKM yang
ada di Kota Semarang.

taspen

taspen.kita

taspen

1 500 919
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Penguatan Kapabilitas Dan Fungsi Change
Agent PT TASPEN (Persero)
TEKS Mala

C

hange Agent
merupakan
karyawan yang
memiliki peran
sebagai agen perubahan
di Unit Kerjanya dengan
harapan mampu menjadi
penggerak perubahan
di lingkungannya, serta
sebagai katalisator programprogram internalisasi budaya
perusahaan. Internalisasi
budaya perusahaan akan
terwujud apabila terdapat
keselarasan di seluruh sistem,
termasuk oleh Change Agent,
untuk menjalankan strategi
dan mencapai tujuan yang
diharapkan. Salah satu bentuk
komitmen perusahaan adalah
melalui penguatan kapabilitas
dan fungsi Change Agent.
Tahun 2022 ini merupakan
momen dimana kerangka
budaya perusahaan Taspen
telah terbentuk dan sudah
diresmikan melalui Peraturan
Direksi. Sejalan dengan
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roadmap budaya perusahaan
yang sudah terbentuk untuk
kurun waktu 2021-2024.
Taspen Bersinergi adalah
tema yang diusung oleh
PT Taspen (Persero) dalam
menjalankan programprogram budaya. Oleh karena
itu, pada trisemester pertama
Tahun 2022, telah dilaksanakan
program Penguatan Kapabilitas
dan Fungsi Change Agent
seperti Change Agent Briefing
dan Pembekalan Change
Agent. Change Agent briefing
(18 Maret 2022) dilaksanakan
sebelum dilakukan pembekalan
dengan tujuan agar Tim
Pengelola Budaya dan Change
Agent dapat meyamakan
persepsi terlebih dahulu,
sehingga dalam pembekalan
nanti para Change Agent akan
memiliki gambaran strategi
pada tahun ini dan dapat
mengekplorasi lebih pada
pelaksanaan kegiatan tersebut.

2022 kali ini merupakan
upaya untuk mendukung
peran dalam menjalankan
tugas dan peran sebagai
Change Agent terhadap
pengelolaan nilai-nilai budaya
perusahaan, khusunya terkait
kemampuan berkomunikasi
dan pemahaman terhadap
kerangka budaya yang
mengusung model metode
pembelajaran secara lecture,
discussion, serta case study.
Selain mendapatkan insightfull
dari ekspertis, dalam kegiatan
selama dua hari yaitu tanggal
22-23 Maret 2022, para Change
Agent juga mendapat support
penuh dari Change Sponsor
yang tidak lain adalah BoD
yaitu Direktur Utama dan
Direktur SDM & TI turut hadir
dalam gelaran tersebut.

Pembekalan Change Agent
2021 | Media Informasi Layanan
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Wisata

Waerebo, Nenek Moyang Pendatang hingga
Keindahan yang Diakui UNESCO
TEKS Surya

tempat tinggal hingga akhirnya
menetap di kawasan yang
sekarang menjadi Desa Wae
Rebo ini.
Ketika Insan Taspen berkunjung
ke Wae Rebo, Insan Taspen
dapat merasakan pola
kehidupan yang sederhana,
suasana yang hening,
merasakan kehangatan antar
warga yang tinggal di lokasi
Waerebo, dan satu lagi… Kopi
khas Manggarai yang nikmat
yang dipanen dari kebun
penduduk Wae Rebo sendiri.
Mata pencaharian utama
penduduk Wae Rebo adalah
bercocok tanam seperti kopi,
cengkeh, dan umbi-umbian.
Desa Adat Waerebo pernah
mendapatkan penghargaan
UNESCO Asia Pacific Award
Heritage Conservation, yang
merupakan penghargaan
tertinggi dalam bidang
konservasi warisan budaya
pada tahun 2012.

D

uh… Lagi ngerasa cape
banget nih sama
kerjaan, kemana ya
kira-kira tempat yang
cocok buat healing? Silahkan
duduk manis, siapkan kopi dan
cemilan sebagai teman dalam
menikmati artikel berikut. Siapa
tahu destinasi di bawah ini
dapat ditambahkan ke dalam
bucket list liburan sebagai
sarana healing teman-teman
Insan Taspen.
Waerebo, dikenal sebagai
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desa adat unik yang saat ini
menjadi destinasi wisata untuk
melihat perkampungan adat
yang masih lestari. Terletak di
Kecamatan Satarmese Barat,
Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Waerebo
bertengger di ketinggian ± 1.200
mdpl. Waerebo dikelilingi oleh
panorama pegunungan yang
megah, membuat suasana
di desa tersebut indah dan
cenderung menyejukkan. Tak
sulit untuk jatuh cinta pada

desa ini. Pengunjung dapat
merasakan keunikan budaya,
adat istiadat, keramahan
warga serta kearifan lokal yang
masih kental di sini.
Fakta unik yang dapat Insan
Taspen temui salah satunya
adalah, penduduk asli Waerebo
merupakan keturunan Minang,
Sumatera Barat. Empo Maro,
nenek moyang Wae Rebo
berasal dari Minangkabau
yang merantau hingga ke
Flores dan berpindah-pindah

Salah satu daya tarik utama
bagi para wisatawan yang
berkunjung ke Waerebo,
termasuk bagi UNESCO
dalam memberikan penilaian
penghargaan di atas, yaitu,
Rumah adat yang disebut
Mbaru Niang. Terdapat tujuh
Mbaru Niang di Wae Rebo
yang tersusun melingkar
mengitari sebuah altar yang
disebut Compang. Compang
merupakan pusat aktivitas
warga untuk mendekatkan
mereka dengan alam, leluhur,
serta Tuhan.
Keunikan Mbaru Niang yaitu
bangunan/konstruksi rumah
adat yang berbentuk kerucut
yang seluruh materialnya
terdiri dari hasil alam seperti

rangka bangunan dan alas
rumah yang sepenuhnya
menggunakan kayu, serta atap
yang menggunakan daun
lontar yang sudah dikeringkan.
Bentuk mengerucut ini
merupakan simbol dari
perlindungan dan persatuan
antar masyarakat Wae Rebo.
Sedangkan lantainya yang
melingkar melambangkan
sebuah harmonisasi dan
keadilan antarwarga dan
keluarga di dalam Mbaru Niang.
Bagi Insan Taspen yang tertarik
mengunjungi Wae Rebo, Insan
Taspen dapat melakukan
perjalanan darat melalui
Labuan Bajo hingga ke Desa
Denge yang memerlukan waktu
4-6 jam, kemudian melakukan
Tracking jalan kaki dari pintu
masuk pendakian Desa Wae
Rebo yang kurang lebih
berjarak 6-7km dengan waktu
tempuh kurang lebih 2-3 jam
perjalanan hingga tiba di lokasi
rumah adat Wae Rebo.
Kondisi tracking seperti biasa
akan melewati tanjakkan, jalan
datar, dan jalan menurun. Tak
perlu patah semangat, Insan
Taspen akan disuguhkan
oleh keindahan alam yang
mengelilingi jalur tracking
menuju rumah adat desa
Waerebo tersebut. Usahakan
untuk membawa air mineral,
snack yang cukup, dan sepatu
yang nyaman untuk tracking,
karena material jalan sangat
bervariasi mulai dari tanah
hingga bebatuan yang sudah
disusun rapi oleh warga
setempat.
Terdapat tiga pos yang harus
dilalui oleh Insan Taspen ketika
berkunjung ke rumah adat desa
Wae Rebo. Pada pos terakhir,
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Insan Taspen tidak dapat
langsung masuk begitu saja
ke area rumah adat. Terdapat
beberapa aturan yang mesti
dipatuhi. Salah-satunya
harus membunyikan sebuah
alat tradisional yang terbuat
dari bambu, yang bernama
Pepak. Bentuknya sama persis
dengan kentongan. Alat
tersebut digantung di pos
terakhir sebelum masuk area

rumah adat. Membunyikan
alat tersebut menjadi sebuah
isyarat bahwa Desa Wae Rebo
sedang kedatangan tamu.
Setelah itu, Insan Taspen dapat
langsung menuju rumah
kepala adat untuk melakukan
semacam acara penyambutan
oleh kepala adat. Dalam
momen ini, Insan Taspen dapat
menyiapkan uang sebesar
50 ribu rupiah untuk retribusi
setiap rombongan yang
datang dan diberikan langsung
kepada kepala adat. Setelah itu
Insan Taspen akan diarahkan
ke salah satu Mbaru Niang
yang akan menjadi tempat
untuk Insan Taspen menginap
di lokasi tersebut.
Estimasi biaya yang harus
Insan Taspen siapkan ketika
berwisata ke Wae Rebo yaitu:
1.

Guide Rp 250.000 (optional

2.

Wisatawan menginap
Rp 325.000/orang
Fasilitas sudah termasuk
penginapan, makan pagi,
siang, sore, welcome drink
kopi atau teh.

3.

Wisatawan hanya
berkunjung tanpa
menginap Rp 225.000/
orang
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Source Instagram @leilachudori

Ingin Menjadi Penulis? Ketahui Sudut
Pandangnya!
TEKS Rahmat

M

ungkin kamu
pernah mendengar,
menulislah maka
kamu akan abadi.
Quotes dari Pramoedya
Ananta Toer ini akan menjadi
penyemangat untuk banyak
orang diluar sana, “Orang boleh
pandai setinggi langit, tapi
selama ia tidak menulis, ia akan
hilang di dalam masyarakat
dan dari sejarah. Menulis
adalah bekerja untuk keadilan.”
Menulis adalah tulisan yang
bersuara, dia tampak seperti
tinta di atas kertas, tapi mampu
menggerakkan banyak orang.
Dia tampak seperti rentetan
kata-kata yang ditulis dengan
jari jemari orang-orang, namun
mampu membangunkan
mimpi besar banyak orang.
Semuanya bisa terjadi karena
tulisan, adanya kebaikan dan
adanya keburukan bisa terjadi
karena adanya dirinya. Tapi
tentu saja, kita menginginkan
kebaikan dalam setiap tulisan
yang ada.
Apakah semua orang bisa
menulis?
Tentu saja! Menulis adalah
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kebutuhan dasar manusia
untuk mengembangkan
dirinya. Meski banyak orang
yang merasa dirinya tak bisa
menulis, rasanya pernyataan
tersebut kurang tepat, karena
setiap orang memiliki hak untuk
berbicara dan mengungkapkan
pendapat melalui media
apapun, termasuk sosial
media. Ketika kamu membuat
status, maka itu juga menulis.
Tapi, Pidi Baiq pernah berkata,
“Setiap orang bisa menulis,
tapi tidak semua orang bisa
membuat tulisan.” Kenapa ya?
Karena dalam membuat tulisan
ada banyak pertimbangan,
termasuk konsistensi dalam
menulis seperti membiasakan
diri menulis tulisan dengan
berbagai genre bahkan subtema.
Langkah untuk menulis
Setiap orang memiliki
kecenderungan dalam menulis,
seperti memiliki gaya tulisan
yang berbeda, jenis tulisan,
sudut pandang, bahkan cara
mengulik pembahasan juga
bisa berbeda. Karena seperti
itulah pemberian Tuhan kepada

setiap manusia, berbeda dan
memiliki ciri khas masingmasing. Kamu juga bisa belajar
memahami sudut pandang
dengan mengikuti orangorang hebat dan berbakat
dalam menulis. Banyak karya
yang dipublikasi yang akhirnya
menginspirasi banyak orang.
Dalam hal ini, kita akan
membahas penulisan fiksi
yang banyak mengubah sudut
pandang banyak orang serta
memotivasi seseorang.
Bagaimana para penulis
mampu mengolah tulisantulisan mereka sehingga
menjadi karya-karya yang
fenomenal dan menginspirasi?
Berikut ini adalah tips dan
trik dari penulis-penulis yang
memiliki kemampuan luar
biasa. Namun perlu digaris
bawahi bahwa Indonesia
memiliki banyak penulis
berbakat, daftar yang akan
tampil dalam tulisan ini hanya
merupakan contoh bagi kamu,
ya!

Source Instagram @raditya_dika
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Source detik.com

Leila S. Chudori

Raditya Dika

Tere Liye

Leila S. Chudori adalah
wartawan senior yang bekerja
di Tempo. Saat ini beliau
juga merupakan seorang
kontributor Tempo dan juga
seorang penulis dengan
karya-karya memukau,
beberapa diantaranya adalah
“Pulang” dan “Laut Bercerita”.
Beliau berhasil mendapatkan
penghargaan Southeast
Asian Writers Award (The S.E.A
Write Award) pada tahun
2020 lewat karyanya Laut
Bercerita. Sebagai seorang
penulis beridealis, beliau
memegang teguh bahwa
sebuah karya haruslah jujur.
Beberapa karyanya banyak
menceritakan kejadian yang
terjadi pada tahun 1965 dan
1998. Dalam menciptakan
karya-karyanya Leila banyak
melakukan riset. Riset yang
dilakukan bisa berupa bacaan
seperti membaca jurnal, atau
mendatangi tempat yang
menjadi latar belakang dari
cerita kita, hingga mendatangi
orang-orang dengan latar
belakang yang sesuai dengan
latar belakang dan karakter
yang kita inginkan.

Raditya Dika yang memiliki
nama lengkap Dika
Angkasapura Moewarni
Nasution adalah salah satu
komika terfavorit jebolan Stand
Up Comedy pada zamannya.
Radit memulai karirnya menjadi
blogger dan penulis. Banyak
karyanya yang diadaptasi
menjadi film layar lebar dan
memiliki jutaan penonton,
seperti Koala Kumal. Karyakaryanya yang tak biasa
menjadi genre baru bagi
pembaca. Pada umumnya,
banyak tulisan yang diterbitkan
dengan genre komedi dengan
judul-judul yang unik pada
karyanya. Menurut Radit,
menjadi penulis yang paling
berbeda dan unik adalah kunci
yang membedakan karyakaryanya dengan penulis lain.
Beberapa tips lainnya yang bisa
kamu implementasikan adalah,
buatlah alur cerita terlebih
dahulu, yang mengisahkan
rangkaian/poin-poin awal,
tengah dan akhir cerita.
Kemudian buatlah premis
yang jelas dan berhubungan
dengan alur. Jangan lupa bagi
ceritanya menjadi tiga babak
dengan karakter yang menarik
serta nama karakter yang
mudah diingat. Dan jangan
lupa, inti dari segala tips ini
adalah tuliskan tulisanmu
menjadi sebuah draft yang
kemudian bisa di edit, ya!

Penulis dengan nama asli
Darwis ini memiliki banyak
genre yang mampu menyayat
hati pembacanya dan sarat
makna. Banyak karyanya
yang difilmkan dan laku keras
di pasaran. Dia memulai
jejak kepenulisannya sejak
menduduki bangku sekolah
dasar. Baginya menulis adalah
solusi mendidik. Hingga
terbitlah karya-karyanya yang
menganggumkan. Layaknya
belajar, bagi Tere Liye menulis
juga perlu diasah, kuncinya
adalah latihan, latihan dan
terus latihan. Selain itu, Tere
Liye mengatakan penulis
harus terus membaca buku
sebanyak-banyaknya,
melakukan perjalanan dan
bertemu dengan orang-orang
yang bijak. Sehingga lahirlah
tulisan-tulisan yang luar biasa
dengan sudut pandang yang
berbeda. Tentu saja sudut
pandang itu lahir karena
observasi dan membaca buku.
Jangan lupa, penggunaan
gaya bahasa yang apik akan
muncul dengan sendirinya
bila kamu terus berlatih. Jadi
intinya, apabila gagal, coba
lagi. Dengan semangat itu,
maka tulisanmu pastilah
memiliki nafas perjuangannya
sendiri.
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Siapa yang tak mengenal keindahan Kawah
Ijen, walapun harus dengan sedikit perjuangan
untuk mencapai puncaknya, kita akan
disuguhkan pemandangan Indah di malam
dan pagi harinya. Asalkan waktu dan cuaca
tepat saat kita mencapai puncak, kita dapat
melihat Galaksi Bima Sakti dengan mata
telanjang.

Menjelajah Masa Lalu dengan

Galaksi
Bima Sakti
(Milky Way)

TEKS Adam

“Jarang terlintas dipikiran kita bagaimana cara untuk
melihat masa lalu. Apakah bisa? Bisa, yaitu dengan melihat
Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Lalu apa hubungannya
antara Galaksi Bima Sakti atau Milky Way dengan masa
lalu? “

M

ilky way adalah
gugusan bintang
yang berada sangat
jauh dari Planet
kita, satuan yang digunakan
untuk mengukur jarak tersebut
bukanlah lagi kilometer atau
mil, namun tahun cahaya.
Cahaya memiliki kecepatan
pada ruang hampa 299.792
kilometer/detik. Jadi definisi
satu tahun cahaya adalah
jarak yang ditempuh oleh
cahaya selama satu tahun.
Jarak gugusan bintang tersebut
mencapai tahunan hingga
jutaan tahun cahaya, bahkan
lebih. Jadi cahaya dari bintang
tersebut baru mencapai Bumi
setelah menempuh waktu
sekitan tahun cahaya. Kita tidak
tahu apakah bintang tersebut
masih bersinar terang atau
sudah kehilangan sinarnya.
Dengan kata lain, ketika kita
memotret milky way berarti kita
menyaksikan jutaan ‘masa lalu’
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yang baru sampai di Bumi.
Lalu, bagaimana kita dapat
melihat ‘masa lalu’ tersebut?
Dengan berbekal waktu,
cuaca dan arah yang tepat
kita bisa melihat Galaksi
Bima Sakti langsung dengan
mata kita. Bahkan kita dapat
mengabadikan keindahan
malam tersebut dengan
bantuan kamera dan settingan
yang tepat. Saat ini banyak
aplikasi di smartphone untuk
membantu kita melihat arah
serta waktu dimana Galaksi
Bima Sakti (Milky Way) akan
terlihat. Dengan begitu, kita
dapat melihat kembali ‘masa
lalu’ melalui Galaksi Bima Sakti
atau Milky Way. Salah satu
syarat wajib adalah dengan
menghindari tempat yang
banyak polusi cahaya, dengan
begitu kita dapat melihat serta
menangkap keindahan Galaksi
Bima Sakti.
2021 | Media Informasi Layanan
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Gunung yang berada pada 3 Wilayah yang
ada di Jawa Timur ini mempunyai lokasi
yang tepat untuk menikmati keindahan Milky
Way. Selain tempat yang minim polusi udara,
lokasi yang tidak terlalu jauh dari pemukiman
penduduk akan membuat kita lebih mudah
menjangkaunya
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Bukan Sekali Dua Kali, Ajang #MotoGP
Diselenggarakan di Indonesia
terus berapa kali, dong?
TEKS Do

Source : mypertamina.id

Ajang kejuaraan dunia MotoGp Mandalika 2022 telah
sukses diselenggarakan tanggal 18-20 Maret 2022 di
Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat. Miguel Oliveira berhasil
menduduki posisi pertama pada ajang bergengsi tersebut,
disusul oleh Fabio Quartararo yang menempati podium
kedua, dan Johann Zarco di podium ketiga. Selamat ya
untuk para pemenang!

P

Salah satu lokasi favorit untuk menikmati
Galaksi Bima Sakti adalah Gunung Bromo,
selain karena mudahnya jalur yang dilalui,
polusi cahaya yang ada dilokasi tersebut
tidaklah terlalu banyak sehingga Galaksi Bima
Sakti sering terlihat pada waktu yang tepat.
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erhelatan besar ini
memang menarik mata
para penggemar sejak
awal karena Presiden
Jokowi bersama Ketua MPR
Bambang Soesatyo dan
Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Erick Thohir
turut menjamu para pembalap
dunia dengan hangat di Istana
Negara. Tak lupa Presiden dan
para pembalap melakukan
konvoi bersama di sekitar

Istana Negara hingga Bundaran
HI sebelum pertandingan
dimulai. Para pembalap datang
ke Istana Presiden mengenakan
baju balap lengkap, tentunya
beserta motor balap juga.
Nah, udah tau belum, kalau
ajang kejuaraan dunia MotoGP
ini ternyata bukan pertama
kalinya diselenggarakan
di Indonesia? Nah lho?!
Memangnya dulu pernah ada
2021 | Media Informasi Layanan
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di Indonesia, yah? Penasaran?
Nah, ini dia beberapa
informasinya.

Siap-siap Sambut Ramadan, Dari Iman Sampai
Keuangan

Bukan Pertama atau Kedua,
Melainkan Ketiga Kalinya
Wah, shock gak sih? Ternyata
Indonesia pernah menjadi
tuan rumah ajang kejuaraan
dunia MotoGP tahun 1996 dan
1997. Lokasi balapan saat itu
diselenggarakan di Sentul
International Circuit, Bogor.
Disanalah geberan kenalpot
para pembalap menderu dan
melaju kencang. Diketahui
pada saat itu, Indonesia
menggelar balapan di tiga
kelas yang berbeda, yaitu
500cc, 250cc, serta 125cc.
Valentino Rossi menjadi salah
satu pembalap yang ikut serta
pada saat itu.

Source Instagram Jokowi

Source Instagram MotoGP

MotoGP Indonesia 1996
terhalang oleh hujan lebat
dan banyak pembalap
mengeluhkan situasi di Sentul
International Circuit, termasuk
Doohan, sang juara di kelas
tertinggi 500 cc saat itu.
Keluhan hujan deras akhirnya
bisa diatasi dengan hadirnya
pawang hujan bernama
Siswanto. Ia diduga berhasil
menyingkirkan hujan sehingga
balapan dapat berjalan
dengan baik. #LocalPride

Dikutip dari sportstars.id, Kepala
Operasional MGPA Dyan Dilato
menjelaskan alasan memilih
Mandalika sebagai lokasi sirkuit
yaitu untuk mendongkrak
pariwisata di Indonesia.
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R

amadan sudah di
depan mata. Barangkali
saking lantaran saban
tahun ada bulan puasa,
kita bersiap-siap alakadarnya
saja. Persoalannya adalah
ini sudah biasa kita lakoni.
Puasa, sahur, buka puasa,
malam ibadah dengan tarawih,
tadarus, dan sebagainya.
Namun, jika kita ingin maksimal,
segala sesuatunya memang
mesti disiapkan sedari awal.
Saya menyebutnya, dari iman
sampai keuangan.

Kehadiran Pawang Hujan
Sangat Penting

Kenapa Pilih Mandalika
Sebagai Lokasi Sirkuit MotoGP
2022?
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Source Instagram MotoGP

Mandalika memiliki alam yang
sangat indah sehingga menjadi
daya tarik bagi wisatawan yang
datang langsung untuk melihat
MotoGP 2022 Indonesia. Tidak
hanya pemandangannya saja,
namun sunset di Mandarica
disebut-sebut sebagai yang
terbaik di Indonesia. Nah,
itu dia beberapa informasi

seputar perhelatan MotoGP di
Indonesia. By the way, Pawang
Hujan juga dikerahkan untuk
mengendalikan cuaca di
Mandalika, lho. Bahkan foto
pawang hujan saat itu sampai
di-upload oleh akun resmi
Instagram MotoGP. Keren abis
ya! #LocalPride

Ramadan ini mesti kita
sambut dengan gembira.
Kita yakin bahwa puasa
akan meningkatkan kualitas
keimanan. Puasa akan melatih
kedermawanan sosial kita.
Puasa melatih syukur kita
betapa lapar itu tak enak.
Betapa banyak orang yang
untuk makan pun susah. Itu
membuat kita senantiasa jadi
hamba yang bersyukur.

TEKS Dans

Persiapan iman ini, bagi saya
penting. Mengapa begitu?
Supaya esensi keimanan kita
kepada Allah SWT selama
puasa kita meningkat. Supaya
ketakwaan kita ada kenaikan
signifikan.
Bagi saya, kalau ingin sukses
puasa, ya persiapan jiwa
ini penting. Yang jelas, kita
merasakan benar dan
bertekad, puasa ini mesti lebih
baik ketimbang tahun lalu.
Enggak boleh sama kayak
tahun-tahun sebelumnya.
Jika soal iman ini terpatri,
insya Allah kita ada tolok ukur
yang hendak dicapai. Misalnya
kudu khatam minimal satu
kali Alquran, full puasanya, tak
boleh ketinggalan tarawih, dan
senantiasa menjaga salat lima
waktu. Inilah dimensi keimanan
yang mesti kita siapkan jelang
puasa datang.
Kalau ditanya ke saya
bagaimana persiapan
keimanan ini, saya tegas
menjawab: siap.
Enggak boleh kayak tahun
lalu yang enggak
khatam, enggak
boleh ada tarawih
yang terlewat
berjamaah di masjid,
dan semaksimal
mungkin menjaga
salat fardu tepat waktu
di rumah Allah. Itu sudah
tekad. Mudah-mudahan
realitasnya bisa. Kalau masih
boleh ditambah, tak boleh

ketinggalan untuk bersedekah
dan berbagi kebaikan.
Lalu soal keuangan. Nah ini
dia yang kadang enggak
banyak disiapkan orang. Sejak
bulan lalu, berdasar rezeki
yang masuk, saya sudah
mengalokasikan uang belanja
khusus Ramadan dan jelang
Lebaran. Buat saya ini penting.
Sebab, entahlah kenapa,
saban Ramadan, pengeluaran
pasti naik. Kalau enggak mau
dibilang “edan-edanan”. Kok
bisa?
Kebutuhan ini tentu bukan
sekadar urusan perut. Saat
bulan puasa kita juga mesti
rajin bersedekah. Jika di bulan
biasa sudah rutin sedekah,
selama Ramadan porsinya
ditambah. Ada pengeluaran
untuk zakat fitrah juga zakat
profesi dan sebagainya.
Kadang di masjid kita mesti ikut
urunan buat takjil. Dan masih
banyak lainnya.
Ini semua kalau dipersiapkan
dari awal, pasti lebih ringan.
Belum lagi kalau alokasi
pengeluaran mesti ditambah
dengan pemberian uang
kepada orangtua, uwak, bibi,
paman, kemenakan, besan, dan
sebagainya. Jangan anggap
ada THR. Itu kan yang dapat.
Itu persiapan awal saya untuk
Ramadan kali ini. Dari iman
sampai keuangan. Gimana
dengan kawan-kawan?
Wallahualam bissawab…
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Resensi Film: Encanto, Tidak semua kekuatan
dan hadiah harus berwujud
TEKS Rahmat

Source movie.disney.id

T

idak semua kekuatan
dan hadiah harus
berwujud, memiliki
keluarga yang saling
mendukung dan mencintai
satu sama lain adalah bentuk
hadiah dan kekuatan untukmu.
Setidaknya itulah pesan yang
bisa diambil dari banyak
hikmah dalam kisah “Encanto”.
Film yang dirilis pada November
24, 2021 menjadi penutup akhir
tahun 2021 yang manis. Film
animasi berdurasi 1 jam 49
menit ini merupakan karya
besutan sutradara Byton
Howard dan Jared Bush ini
diproduksi oleh Walt Disney.
Encanto bercerita tentang
keluarga Madrigal yang
tinggal di sebuah rumah ajaib
bernama Casita. Sebuah
rumah yang tersembunyi dan
dikelilingi oleh pegunungan
Kolombia. Mereka memiliki
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kemampuan spesial dari
generasi ke generasi,
namun salah satu anggota
keluarganya, Mirabel, adalah
satu-satunya bagian
dari keluarga yang tidak
memilikinya. Namun, Mirabel
berhasil menyadari bahwa ada
sesuatu yang tidak beres pada
rumahnya, kekuatan tersebut
perlahan melemah dan dari
sinilah kisah dimulai.
Mirabel merupakan anak
bungsu dari pasangan
Julieta Madrigal dan Agustin
Madrigal. Ibunya, Julieta
mampu menyembuhkan orang
sakit lewat makanan yang
ia berikan Kedua kakaknya
memiliki kemampuan super
yang berbeda, yakni Isabela
dengan kemampuannya
menumbuhkan tanaman dan
memekarkan bunga, anak
sulung yang selalu menjadi

pujian keluarga, namun dibalik
itu semua Isabela merasa
bahwa hal ini adalah tekanan
yang mengukungnya. Kondisi
ini diceritakan dalam lagu
What Else Can I do. Lalu ada
Luisa yang memiliki kekuatan
super untuk menjadi orang
terkuat, dalam salah satu lirik
lagu Surface Pressure yang
merupakan original soundtrack
yang menggambarkan karakter
Luisa, Luisa bisa memindahkan
apa saja termasuk gunung,
tetapi karakter Luisa juga
kebingungan menghadapi
kondisi yang ada.
Dalam lagu The family of
Madrigal, Abuela Alma
adalah nenek dari Mirabel.
Kisah kemampuan super
yang dimiliki keluarganya
bermula dari upaya sepasang
suami istri yang memiliki
tiga bayi kembarnya untuk

menghindari invasi yang
dilakukan ke desa mereka.
Suami Abuela, Pedro dibunuh
ketika mereka melarikan diri.
Keajaiban dimulai, encanto
memberikan keajaiban pada
lilin yang dibawa Abuela untuk
menerangi langkah mereka.
Lampu itu membantu mereka
terhindar dari musuh dan
terbangunlah rumah yang
disebut Casita. Dalam proses
tumbuh dan berkembang
ketiga anaknya, yaitu Julieta
Madrigal, Bruno Madrigal,
dan Pepa Madrigal memiliki
kemampuan super masingmasing. Bruno dengan
kemampuan membaca masa
depannya, dan Pepa dengan
kemampuannya mengubah
cuaca sesuai dengan
moodnya.
Pepa bertemu dengan Felix
dan kemudian menikah.
Pernikahan mereka dikaruniai
tiga orang anak, Dolores
dengan pendengarannya
yang luar biasa, setiap
bisikan mampu ia dengar.
Lalu ada Camilo yang hadir
dengan kemampuan mampu
mengubah penampilannya
menjadi siapapun, dan si
bungsu, Antonio. Kemampuan
Antonio adalah mampu
berkomunikasi dengan hewan.
Antonio termasuk salah satu
anggota keluarga yang paling
dekat dengan Mirabel.
Dari sudut penggambaran
cerita, animasi ini berhasil
memanjakan mata
penonton. Setiap sudut cerita
digambarkan dengan detail.
Bahkan nuansa Kolombia
mampu hadir di setiap karakter,
penggambaran pakaian yang
detail. Warna-warna yang
diberikan juga memberikan nilai

tersendiri bagi setiap karakter,
sebagai contoh karakter
Isabella digambarkan dengan
jelas dengan warna ungu.
Melambangkan karakternya
yang anggun. Selain itu,
pemilihan warna yang cerah
mampu meningkatkan mood
penonton.
Tidak ketinggalan, musik
yang dihadirkan juga kental
dengan khas Kolombia. Selain
itu, official soundtrack dari
animasi ini mampu meledak di
pasaran. Salah satu lagu hits
andalannya adalah We don’t
talk about Bruno, lagu yang
menggambarkan karakter
Bruno yang menghilang
dari keluarga Madrigal.
Dia digambarkan sebagai
pembaca masa depan
yang kadang memberikan
kabar buruk bagi yang
mendengarkan. Selain itu, lagu
ini berhasil menduduki puncak
tangga Billboard Hot 100 songs
selama 5 pekan. Ini termasuk
dalam performa terbaik Disney
selama 26 tahun, bahkan lagu
ini lebih viral dibandingkan Let it
Go dari Frozen pada 2013.
Film ini berhasil menyabet 24
penghargaan dari total 68
nominasi. Pada 5 Maret 2022,
film ini berhasil menyabet Film
Animasi Tersunting Terbaik dari
ACE Eddie Awards. Selain itu
pada 9 Januari 2022, berhasil
menyabet Film Terbaik Animasi
pada ajang Golden Globe
Awards.
Meski bertemakan keluarga,
film ini sangat layak untuk
ditonton. Karena dalam
sebuah keluarga pastilah
ada keretakan-keretakan
yang terjadi. Seperti yang
dirasakan Dolores yang harus
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mengikhlaskan pria yang ia
cintai untuk sepupunya karena
tradisi keluarga. Bahkan Mirabel
juga merasa diasingkan karena
tidak memiliki kemampuan
super apapun. Namun lewat
tangan Mirabel, ia mampu
mempersatukan keretakankeretakan yang terjadi pada
keluarga. Tanpa sadar
Mirabel mengajarkan kepada
keluarganya untuk jujur pada
perasaannya masing–masing.
Mengeluarkan semua rasa dan
beban yang mereka rasakan.
Selain itu, Mirabel mampu
menemukan alasan dibalik
menghilangnya Bruno.
Film ini mengajarkan, bahwa
keluarga yang utuh dan
saling mencintai lebih penting
dibanding hadiah apapun.
Rasa gotong royong dalam
keluarga yang akhirnya
akan mempersatukan
setiap permasalahan yang
terjadi. Selain itu, film ini juga
memberikan hikmah bahwa
sebagai keluarga, kita harus
terbiasa untuk berkomunikasi,
mempertimbangkan
perasaan satu dengan yang
lainnya. Mungkin memang
kecemburuan satu dengan
yang lain tak bisa dihindari, tapi
semua harus dikomunikasikan,
sama seperti yang dilakukan
Isabella dan Mirabel.
Tentu saja, kamu juga bisa
memetik hikmah lainnya lewat
Encanto. Tak heran bilang film
satu ini berhasil mendapatkan
7.9/10 di IMDb. Psst, akhir dari
kisah film Encanto ini juga akan
memberikan kamu pelajaran
hidup yang berharga. Kamu
bisa menikmati film ini melalui
Disney+ Hotstar ya. Selamat
memetik hikmah!

2021 | Media Informasi Layanan

55

Serba - Serbi

|

Edisi 127

Serba - Serbi |

Resensi Buku: Psychology of Money
TEKS Stefani

M

engelola uang
dengan baik tidak
ada hubungannya
dengan kecerdasan
Anda dan lebih banyak
berhubungan dengan perilaku
Anda. Dan perilaku sukar
diajarkan, bahkan kepada
orang-orang yang sangat
cerdas. Kutipan tersebut akan
tersemat dalam buku karangan
Morgan Housel. Terdiri dari
19 (sembilan belas) sub-bab
dengan sungguhan cerita
menarik yang mempermudah
para pembaca memahaminya.
Urusan finansial sudah menjadi
trending tersendiri dalam lini
masa. Tidak terkecuali dengan
cara pengelolaan uang itu

56

2021 | Media Informasi Layanan

sendiri. Salah satu poin yang
diangkat dan amat penting
bagi penulis ialah definisi
kekayaan. Tidak dengan materi
atau harta yang bergelimang,
tapi saat kita telah menemukan
cukup versi diri kita masingmasing.
Penulis menyebutkan bahwa
beberapa orang lahir di
keluarga yang mengutamakan
pendidikan. Ada pula yang
lahir di keluarga yang tidak
peduli akan pendidikan. Atau
beberapa lahir, saat ekonomi
sedang tumbuh pesat dan
mendorong seseorang
untuk melakukan bentuk
wiraswasta, namun tidak

menutup kemungkinan ada
yang lahir saat perang dan
mengalami kesulitan. Kita perlu
kesadaran bahwa tidak semua
keberhasilan hanya sematamata karena kerja keras dan
tidak semua kemiskinan karena
kemalasan. Poin tersebut
sebagai cara untuk menilai
seseorang, termasuk menilai
diri kita sendiri.
Kisah seorang investor ulung
seperti Warren Buffet dijelaskan
dengan menarik di dalam buku
The Psychology of Money. Fakta
yang paling sederhana yaitu
harta Buffet bukan dikarenakan
Ia investor hebat, melainkan
karena Ia adalah seorang

investor sejak masih anakanak. Waktu merupakan poin
penting yang kerap disepelekan
oleh beberapa orang.
Penulis menekankan, definisi
kekayaan itu saat kita bisa
menentukan pilihan dan bebas
menggunakan waktu atas
pilihan pribadi. Ada poin bahwa
bagaimana kita menggunakan
waktu, itulah yang membentuk
kekayaan itu sendiri. Dengan
sebutan lain, kendali atas waktu
adalah dividen tertinggi yang
dapat diberikan oleh uang.
Tidak hanya pesan dan
kesan dalam dunia finansial.
Pembelajaran seputar
kebijaksanaan, kerendahan
hati, dan gaya hidup sempat
penulis angkat menjadi tolok
ukur bagaimana perilaku
kita mengelola uang. “Satu
cara paling dahsyat untuk
menambah tabungan bukan
menambah pendapatan,
melainkan menambah
kerendahan hati.” ungkap
Housel pada sub-bab
Menabung Uang. Tidak
ada langkah praktis yang
diterapkan, melainkan sebuah
penjelasan yang memberi para
pembaca kebebasan untuk
menentukan pilihan.
Penulis sempat menjelaskan
konsep menabung dengan
singkat. Ada beberapa orang
yang menabung dengan
suatu alasan spesifik, tujuan
yang terukur, atau kebutuhan
rencana jangka panjang. Akan
tetapi, buku The Psychology of
Money tersebut mengajarkan
untuk menabung ialah
untuk alasan menabung itu
sendiri, tanpa alasan khusus
yang mengikuti. Saat kita
mampu menekan gaya hidup,
mengukur kapasitas cukup

mungkin dari sana, kita memiliki
kontrol untuk mengenali
perilaku mengeluarkan uang
yang kadang tidak kita sadari
akan menuju pada muara
spesifik yang berarti.
Pendorong paling penting
apa pun yang berhubungan
dengan uang adalah sebuah
cerita yang dikatakan kepada
diri sendiri dan preferensi

mereka terhadap barang dan
jasa. Hal-hal tersebut tidak
diam di tempat, akan tetapi
berubah antar lintas budaya
dan generasi. Selalu berubah,
selamanya. Dengan demikian
adaptasi terhadap suatu hal
baru ialah fenomena yang
harus dihadapi sepanjang
waktu. Akan ada begitu banyak
kejadian di depan mata yang
bahkan tidak sesuai dengan
ekspetasi atau tolok ukur kita
secanggih menjadi manusia.
Ada juga kutipan yang
berbunyi demikian, anda
harus merencakan rencana
Anda yang tak berjalan
sesuai rencana. Contoh
yang kerap akan kita hadapi
yakni sebuah resolusi. Target,
tujuan, impian, dan harapan.
Tahun baru menjadi bentuk
ajang untuk menulis target,
sasaran, atau rencana jangka
panjang yang akan disusun ke
depan. Bahwasannya ruang
untuk kesalahan saat semua
rencana tidak berjalan, kerap
jadi toleransi yang diabaikan.
Ruang kesalahan menjadi
sebuah subject yang penting
untuk diperhatikan. Hingga
sang penulis menyimpulkan,
titik kegagalan paling besar
dalam hal uang adalah hanya
mengandalkan satu gaji untuk
mendanai belanja jangka
pendek, tanpa tabungan untuk
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gap antara belanja masa kini
dan belanja masa depan.
Tujuan yang berubah seiring
waktu adalah sebuah bentuk
kewajaran yang berlaku,
hingga pada suatu batas
pemikiran bahwa kita juga
harus menerima kenyataan
bahwa kita akan berubah
pikiran. Pengelolaan uang
pun demikian. Sampai pada
sebuah kesimpulan, penulis
tidak ingin memberi akhir kisah
berisi rekomendasi kegiatan.
Atau barangkali portofolio
saham tertentu yang cukup
menjanjikan beberapa tahun
ke depan, melainkan penulis
berbagi terkait psikologi uang
yang Ia jalani seorang diri
Terlalu banyak ungkapan dan
istilah yang menarik dalam
buku berjumlah 238 halaman
dalam terjemahan Bahasa
Indonesia ini. Wawasan
perihal memaknai uang
berdasarkan perilaku, cara
orang mempengaruhi diri kita
sendiri, atau ilmu pengetahuan
yang kita terima, dapat menjadi
sebuah kombinasi nyata bahwa
keputusan untuk menggunakan
uang masing-masing orang
tidak ada best practice yang
pasti dapat digunakan.
Semoga buku The Psychology
of Money bisa menjadi salah
satu rujukan untuk pengelolaan
uang secara lebih sadar, tidak
terbawa pada arus konsumtif
masyarakat yang terus dinamis
tanpa ada pengendalian diri
yang pasti. Akhir kata, tentu
saja, The Psychology of Money
sebagai bahan bacaan yang
menarik di akhir pekan maupun
akhir tahun, hingga kita bisa
merencakan pengelolaan
keuangan dengan lebih
maksimal.
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