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Jakarta, 1 Juli 2022 – PT TASPEN (Persero) (TASPEN) menggandeng PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau 

MNC Bank) menjadi penyedia layanan perbankan digital untuk mengelola Rekening Penerima Pensiun (RPP). Hal 

ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara MNC Bank dengan TASPEN yang diwakili 

oleh Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan, dan Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih, serta dihadiri oleh CTO 

MNC Group, Yudi Hamka, dan Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi. 

MNC Bank dan TASPEN sepakat untuk bersinergi dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama dalam rangka pembayaran Tabungan Hari 

Tua (THT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) melalui layanan perbankan digital, MotionBanking. 

Perluas Jangkauan, TASPEN Gandeng MNC Bank Untuk 
Pembayaran Manfaat melalui MotionBanking  

TASPEN terus berinovasi dalam memberikan pelayanan, termasuk melalui program TASPEN PESONA (Tanggap 

Andal Selamatkan Pensiunan Dengan Pelayanan Bebas Corona) untuk memastikan pelayanan tetap berjalan 

dengan optimal. Program TASPEN PESONA ini menghadirkan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

yang berbasis transformasi digital yang terdiri dari layanan e-Klaim, TASPEN-Care (T-Care) dan Otentikasi melalui 

smartphone. 

-A.N.S. Kosasih, Direktur Utama TASPEN 

TASPEN sebagai perusahaan pengelola jaminan sosial, berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan 

dan kemudahan bagi seluruh ASN di Indonesia. Penandatanganan kerja sama 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 layanan 

perbankan digital. TASPEN senantiasa berupaya untuk adaptif dengan perkembangan teknologi guna dapat 

menciptakan inovasi produk dan layanan yang terbaik kepada para ASN aktif maupun pensiunan.  

“ 
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DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan 
ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik 
dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. 
Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari 
kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. 
Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 
sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak 
memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari 
informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan 
pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini 
didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu 
dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang 
akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil 
dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun 
dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Heru Sulistiadhi – Corporate Secretary MNC Bank 

heru.sulistiadhi@mncbank.co.id  
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MNC Financial Center Lantai 8, MNC Center 

Jl. Kebon Sirih Kav 21-27, Menteng 
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Telepon : +6221-29805555 
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Layanan dan fitur MotionBanking saat ini dan kedepannya akan menjadi nilai tambah bagi para peserta program 

TASPEN. Untuk pembukaan rekening MotionBanking, nasabah hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) dan selfie. Dengan teknologi e-KYC MotionBanking, pembukaan rekening hanya memakan 

waktu lima menit. 

Selain kemudahan pembukaan rekening dengan digital onboarding, MotionBanking juga dilengkapi banyak fitur 

yang memberikan pengalaman terbaik ke penggunanya seperti transfer, login biometrik, top up e-wallet, 

pembayaran aneka tagihan dan kartu kredit, pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0%, pengajuan 

pinjaman online, dan yang terbaru, pembukaan deposito online. Selain itu, fitur QRIS serta fitur tarik dan setor 

tunai di mini-market juga sedang dalam tahap final untuk ditambahkan ke aplikasi MotionBanking. Lewat deretan 

fitur-fitur tersebut, peserta semakin mudah mengelola keuangannya. 

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara 

Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan Pejabat Negara. TASPEN saat ini memiliki beberapa produk dan layanan, yakni Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Kematian (JKM). 

-Mahdan, Presiden Direktur MNC Bank 

Kami optimis sinergi ini akan menjadi langkah awal dalam rangka mempersiapkan kerja sama antara MNC 

Bank dan TASPEN untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta dampak positif lainnya kepada 

peserta program TASPEN melalui layanan dan fitur MotionBanking. 

“ 
Kepercayaan yang diberikan TASPEN diapresiasi oleh Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan.   


