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PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI 

PENGAJUAN KLIM ELEKTRONIK (e-Klim) 

 

 

 

 

BAGIAN I : PENDAHULUAN 

 

PT TASPEN (Persero) melayani pembayaran klim kepada peserta secara online (elektronik). 

Peserta (nasabah) TASPEN diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan pengurusan 

pembayaran secara online tanpa harus datang ke kantor-kantor pelayanan TASPEN. Cukup 

#DirumahSaja. Menggunakan fasilitas apa? Kami menyebutnya “Aplikasi e-Klim”. 

 

Melalui aplikasi e-Klim, peserta cukup mengirimkan data dan dokumen sebagaimana telah 

dipersyaratkan. Data bisa berupa informasi yang dimiliki oleh peserta/ahli waris. Dokumen 

bisa berupa foto,pdf, screen shoot atau yang lainnya yang bisa diupload di aplikasi e-Klim. 

1. Peserta dapat mengakses halaman utama aplikasi e-Klim melalui situs website 

https://eklim.taspen.co.id untuk mengajukan proses pengajuan klaim online. 

 

 

 

 

 

https://eklim.taspen.co.id/
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BAGIAN II : LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN DAN KETENTUAN 

2.1 Pengisian dan Verifikasi Data Peserta 

Setelah masuk ke halaman aplikasi e-Klim, ada 4 pengisian yang perlu dilakukan. Data yang 

diisi akan digunakan sebagai alat verifikasi kebenaran data peserta. Oleh sebab itu agar diisi 

dengan teliti (catatan : jangan menggunakan spasi) : 

1. Pengisian Jenis Pengajuan Pengisian Jenis Pengajuan ini sesuai dengan 

kebutuhan peserta. Daftar dan Keterangan akan 

kami sampaikan pada Lampiran Klaim dan 

Persyaratan 

2. Pengisian 

NIP/NOTAS/NOKPE 

NIP adalah Nomor Induk Pegawai, identitas peserta 

yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pejabat 

Negara/ASN. NIP biasanya terdiri dari 9-1- digit. NIP 

diberikan pada PNS yang diangkat sampai dengan 

tahun 2007.  

Contoh NIP : 010178038 

 

NOTAS adalah Nomor Identitas TASPEN, identitas 

yang diberikan kepada peserta setelah diterima sebagai 

peserta TASPEN. NOTAS bisa dilihat pada Kartu 

Peserta Taspen dan/atau KARIP.  

Contoh NOTAS : 01017803800     

 

NOKPE adalah Nomor Kartu PNS Elektronik, 

identitas peserta, identitas peserta yang diangkat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil /ASN. NOKPE 

diberikan sejak tahun 2007. Secara umum, NOKPE 

terdiri dari 16 Digit. Contoh NOKPE : 

195801191989031004 

 

3. Pengisian Nomor KTP (NIK) Nomor KTP (NIK) adalah Nomor Identitas 

Kependudukan yang digunakan sebagai identitas 

peserta sebagai warga negara. NIK bisa dilihat pada 

Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga 

(KK). 
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Pengisian NIK ini dimaksudkan sebagai alat verifikasi 

otentikasi peserta dengan memvalidasi terhadap data 

Dukcapil. 

4. Pengisian Tanggal Lahir Tanggal Lahir adalah data yang terdapat di KTP yang 

digunakan sebagai alat verifikasi dengan memvalidasi 

terhadap data Dukcapil. 

 

Setelah melakukan pengisian Jenis Pengajuan, No KTP peserta Taspen, NIP/Notas/KPE 

Peserta dan Tanggal Lahir Peserta, Klik tombol Cek Data (catatan : peserta adalah individu 

yang merupakan PNS/Pejabat Negara/ASN/dll, bukan anggota keluarga) 

 

*demi keamanan data, maka data yang kami gunakan adalah data contoh 

 

2.2 Pengecekan terhadap data peserta 

Jika data sesuai, akan muncul nama dari Peserta yang ada di Data Taspen. Jika tidak sesuai 

maka kemungkinan penyebabnya adalah :  

1) No KTP tidak terdaftar di Dukcapil  

2) Tanggal lahir tidak sesuai dengan data Dukcapil 

3) NOTAS/NIP tidak ditemukan di Data Taspen 

4) Tanggal lahir tidak ditemukan di Data Taspen 
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2.3 Isikan data pemohon yang menjadi penerima manfaat klim. 

Terdapat dua kemungkinan pemohon yaitu :  

a. Pemohon sama dengan peserta atau diri sendiri  

Ceklis kotak ”Data pemohon sama dengan data peserta diatas” seperti pada kotak 

merah maka secara otomatis akan terinput data  

 

 

b. Data pemohon berbeda dengan data peserta  

Selain peserta, pemohon bisa juga anggota keluarga (ahli waris) atau orang yang 

ditetapkan dengan putusan pengadilan. Kejadian ini berlaku untuk kasus peserat 

meninggal atau peserta mengalami kecacatanIsikan data nama pemohon (sesuai KTP), 

nomor KTP pemohon dan tangal lahir seperti pada kotak dibawah, kemudian klik 

tombol Submit 
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*Catatan : Data yang diisi harus sesuai dengan Data KTP (Dukcapil) 

2.4 Pilih nama yang mengalami kejadian (misal : yang pensiun, yang meninggal, yang keluar, 

dll) dan tanggal kejadian.  

 

2.5 Pilih Nama Bank tujuan pembayaran, Kantor Cabang Bank tujuan pembayaran, Nomor 

Rekening Pemohon, email pemohon, dan no handphone pemohon. (Catatan : email dan 

nomor handphone akan menjadi alat komunikasi tindaklanjut, agar diisi dengan benar). 

 

2.6 Upload dokumen lampiran sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. 

Dokumen yang diupload bergantung pada jenis pengajuan, dapat dilihat pada Lampiran 

Klaim dan Persyaratan 

Klik tombol Choose File untuk memilih dokumen yang akan di upload. 

 

*jenis dokumen yang bisa diupload adalah PDF, JPG, JPEG dan PNG  

*ukuran data maksimal 3MB per dokumen  
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2.7 Aktifkan fitur kamera untuk mengambil gambar dengan melakukan klik pada tombol 

logo kamera seperti pada kotak merah. Proses ini dilakukan untuk mengambil gambar 

”Foto KTP pemohon” dan ”Foto Diri + KTP Pemohon”  

 

Arahkan KTP ke layar kamera kemudian klik tombol ”Ambil Foto KTP”. Cara yang 

sama dilakukan untuk Foto Diri+KTP Pemohon 

 

Akan di peroleh hasil foto kamera seperti contoh dibawah.  

 

2.8 Isi PIN yang terdiri dari 6 digit angka. Buat PIN yang akan digunakan sebagai password 

untuk melakukan perubahan dan pengecekan pengajuan klim. Pilihan angka bebas dan 

rahasia (angka 192837 hanya contoh).  

 

2.9 Centang kotak seperti yang diberi tanda hitam kemudian klik tombol Ajukan Klaim 

 

Pada saat proses pengajuan klaim ini, akan muncul notifikasi / persetujuan untuk 

mengakses lokasi pengajuan klim. Rekomendasinya adalah mengijinkan system untuk 

menyimpan lokasi pengajuan (allow acces location). Data ini nantinya digunakan untuk 

keperluan konfirmasi pengajuan klim. 
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2.10 Jika pengajuan berhasil, maka muncul pesan seperti dibawah ini. Pemberitahuan akan 

disampaikan melalui sms dan email yang didaftarkan oleh pemohon. Diharapkan 

peserta menjaga kerahasiaan PIN.  

 

 

 

Contoh Pemberitahuan melalui SMS  Contoh Pemberitahuan melalui email 
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BAGIAN III : CEK PENGAJUAN KLIM 

3.1 Cek Pengajuan Klim berdasarkan tiket 

 

a. Pilih Sub Menu Cek Tiket Pengajuan  

b. Isi nomor tiket dengan nomor tiket yang dikirimkan melalui SMS atau email.  

c. Masukkan PIN sesuai dengan PIN yang dikirimkan melalui SMS atau email.  

 
d. Klik tombol Cek Pengajuan Klaim  
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e. Pada tahap ini disediakan fitur Edit untuk melakukan perubahan pada pengajuan klim. 

(Catatan : Fitur Edit muncul/aktif jika status klaim masih ”Belum Proses” atau BMS. 

Selain status itu, fitur Edit di dihilangkan). 

 

 
Lakukan perubahan pada item item yang perlu disesuaikan, kemudian klik tombol Update 

Klaim 

f. Ketika proses update berhasil, akan muncul notifikasi seperti gambar berikut 

 

3.2 Cek Pengajuan Klim berdasarkan NIP/NOTAS/No KPE, Nomor KTP dan Tanggal Lahir 

a. Pilih tombol Cek Tiket Pengajuan  
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b. Isi NIP/Notas/No KPE Peserta Taspen, No KTP Peserta Taspen dan Tanggal Lahir 

Peserta Taspen sesuai data yang sebelumnya diajukan.  

c. Klik tombol Cek Pengajuan Klaim  

d. Pada tahap ini disediakan fitur Edit untuk melakukan perubahan pada pengajuan 

klim. (Catatan : Fitur Edit muncul/aktif jika status klaim masih ”Belum Proses” atau 

BMS. Selain status itu, fitur Edit di dihilangkan). 
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e. Masukkan PIN sesuai dengan PIN yang dikirimkan melalui SMS atau email. 

Kemudian klik tombol Cek Tiket 

 
 

f. Proses Update Data 

 
 

Lakukan perubahan pada item item yang perlu disesuaikan, kemudian klik tombol Update 

Klaim 
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g. Ketika proses update berhasil, akan muncul notifikasi seperti dibawah ini : 
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Lampiran Klaim dan Persyaratan 

NO JENIS KLAIM PERSYARATAN YANG BISA 

JADI PEMOHON 

1 PENSIUN PERTAMA DAN 

TABUNGAN HARI TUA 

(SP4A DAN THT) 

Apabila peserta berhenti 

dengan mendapat hak pensiun 

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Diri Sendiri 

(Normal) 

- Ahli Waris (Jika 

ada keujuran 

jasmani) 

  -->Kejadian jika Peserta 

PNS/ASN/Pejabat Negara 

Pensiun 

2. SK Pensiun / Pertimbangan Teknis 

(Pertek) 

  

    3. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh 

instansi yang berwenang (KPPN / Pemda) 
  

    4. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP)  

pemohon   

    5. Buku rekening pemohon   

    6. Pas Foto pemohon   

2 Tabungan Hari Tua (THT) 

dan Asuransi Kematian 

(ASKEM), Perserta meninggal 

dunia pada saat masih aktif 

(C110) dan JKM 

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Suami / Istri 

(prioritas 1) 

'- Anak Kandung 

(prioritas 2) 

- Ahli waris / 

Penetapan 

Pengadilan 

  --> Kejadian jika Peserta 

PNS/ASN/Pejabat Negara 

meninggal dunia sebelum 

pensiun 

2. Surat Keterangan kuasa ahli waris yang 

ditandatangani oleh kepala instansi 

  

    3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji 

(KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan 

gaji   

    4. Surat kematian yang dilegalisir Lurah / 

Kepala Desa / Rumah Sakit   

    5. Surat Nikah yang dilegalisir Lurah / 

Kepala Desa / KUA   

    6. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP)  

pemohon   

    7. Surat penunjukan wali dari pengadilan 

negeri / agama bila pemohon adalah anak 

belum berusia 18 tahun   

    8. Surat Keterangan ahli waris dari lurah / 

kepala desa bila pemohon orang tua 

kandung   

    9. Surat penetapan ahli waris dari 

pengadilan bila pemohon selain suami / 

istri, anak, orangtua.   

3 Pengembalian Nilai Tunai 

Asuransi dan Iuran Pensiun, 

Apabila peserta berhenti 

bukan kearena pensiun atau 

bukan karena meninggal 

dunia. 

1. Formulir Pemintaan Pembayaran (FPP) - Diri Sendiri atau 

ahli waris yang 

ditetapkan dengan 

keterangan 

keujuran jasmani / 

penetapan 

pengadilan 

  --> Kejadian Peserta Keluar dari 

kepesertaan sebagai ASN 

2. SK Pemberhentian 

  

    3. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh 

instansi yang berwenang (KPPN / Pemda) 
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    4. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP)  

pemohon   

    5. buku rekening pemohon   

4 ASKEM PESERTA DAN 

KELUARGA  

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Diri Sendiri atau 

ahli waris yang 

ditetapkan dengan 

keterangan 

keujuran jasmani / 

penetapan 

pengadilan 

  --> Kejadian peserta atau 

anggota keluarga yang tertunjang 

meninggal dunia 

2. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji 

(KPPG) dibuat oleh bendaharawan gaji 

  

    3. surat kematian yang dilegalisir Lurah / 

Kepala Desa / Rumah Sakit   

    4. Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA 

(Khusus untuk klaim Askem Istri) 
  

    5. Akta/surat kelahiran dilegalisir Lurah / 

Kepala Desa   

    6. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP)  

pemohon   

    7. buku rekening pemohon   

    8. SK Pensiun/ Kartu Identitas Pensiun 

(KARIP) (khusus untuk Pensiun)   

    9. Untuk anak usia 21 s/d 25 tahun, belum 

menikah / bekerja dan masih sekolah 

(SKS)   

    10. Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh 

Lurah / KUA bila pemohon adalah istri 
  

    11. Surat penunjukan wali dari pengadilan 

negeri / agama bila pemohon adalah anak 

belum berusia 18 tahun   

    12. Surat kuasa ahli waris bila anak yang 

sudah dewasa   

    13. Surat ketarangan ahli waris dari lurah / 

kepala desa bila pemohon orang tua 

kandung   

    14. Surat penetapan ahli waris dari 

pengadilan bila pemohon selain 

suami/istri, anak, orang tua.   

5 UANG DUKA WAFAT 1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Diri Sendiri atau 

ahli waris yang 

ditetapkan dengan 

keterangan 

keujuran jasmani / 

keterangan 

perawatan / 

penetapan 

pengadilan 

  --> Kejadiaan penerima manfaat 

pensiun meninggal dunia. 

Berlaku untuk peserta dan 

suami/istri, tidak berlaku untuk 

anak 

2. SK pensiun 

  

    3. Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / 

Kepala Desa / Rumah Sakit   

    4. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP)  

pemohon   

    5. Pas foto pemohon   

    6. Bintang Jasa bagi penerima pensiun TNI / 

POLRI ( bila ada )   



16 | P a g e  

 

    7. buku rekening pemohon   

    8. SK Pensiun/ Kartu Identitas Pensiun 

(KARIP) (khusus untuk Pensiun)   

    9. Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh 

Lurah / KUA bila pemohon adalah istri 
  

    10. Surat penunjukan wali dari pengadilan 

negeri / agama bila pemohon adalah anak 

belum berusia 18 tahun   

    11. Surat kuasa ahli waris bila anak yang 

sudah dewasa dan/ bagi yang memiliki 

anak lebih dari satu   

    12. Surat keterangan ahli waris dari lurah / 

kepala desa bila pemohon orang tua 

kandung   

    13. Surat keterangan merawat dan 

penguburan (bila tidak ada ahli waris 

lainnya).   

6 PENSIUN JANDA/DUDA  1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Suami/Istri- Ahli 

Waris atau Orang 

yang ditetapkan 

oleh Penetapan 

Pengadilan, apabila 

ada keujuran 

jasmani 

  --> Kejadiannya beralihnya 

penerima manfaat pensiun dari 

Peserta ke Suami/Istri 

2. SK Pensiun 

  

    3. SKPP yang dibuat dan disahkan oleh 

instansi (KPPN / Pemda) (khusus untuk 

PNS Meninggal Aktif)   

    4. SKPP yang dibuat oleh PT Taspen 

(Persero) (khusus untuk Pensiun)   

    5. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri 

(SPTB) yang disahkan oleh Lurah / 

Kepala Desa   

    6. identitas diri (KTP / SIM) pemohon   

    7. Pas foto pemohon   

    8. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang 

berusia 21 s/d 25 tahun   

    9. buku rekening pemohon    

    10. Melampirkan foto kopi surat nikah yang 

dilagalisir oleh Lurah/Kepala Desa/KUA 

bagi pensiun Janda/Duda yang menikah 

kembali   

7 PENSIUN YATIM/PIATU 1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Anak 

- Orang yang 

ditetapkan oleh 

Penetapan 

Pengadilan (kasus 

belum dewasa atau 

keujuran jasmani) 

  --> Kejadian beralihnya 

penerima manfaat pensiun ke 

anak 

2. SK Pensiun 

  

    3. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri 

(SPTB) yang disahkan oleh Lurah / 

Kepala Desa   

    4. Surat Keterangan Belum Bekerja atau 

Belum Menikah dari Kelurahan / Kepala 

Desa   
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    5. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang 

telah berusia 21 s/d 25 tahun (khusus 

untuk Yatim Piatu TNI / POLRI)   

    6. identitas diri (KTP / SIM) pemohon   

    7. Pas foto pemohon   

    8. buku rekening pemohon   

    9. Untuk Pensiun lanjutan Yatim Piatu yang 

distop karena dewasa/menikah/bekerja, 

melampirkan surat nikah/surat keterangan 

telah bekerja dari instansi   

8 PENSIUN LANJUTAN (SP3L) 1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Peserta / Ahli 

Waris 

bersangkutan 

  --> Kejadian melanjutkan 

kembali pembayaran manfaat 

pensiun 

2. SK Pensiun 

  

    3. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri 

(SPTB) yang disahkan oleh Lurah / 

Kepala Desa   

    4. identitas diri (KTP / SIM) pemohon   

    5. Pas foto pemohon   

    6. buku rekening pemohon   

    7. Surat Keterangan Kematian / Cerai dari 

suami terakhir, yang disahkan oleh Lurah 

/ Kepala Desa (khusus untuk Pensiun 

janda yang di stop karena menikah 

kembali)   

9 Uang Kekurangan Pensiun 

(UKP) 

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Peserta / Ahli 

Waris 

bersangkutan 

  --> Kejadian adanya kekurangan 

pembayaran Pensiun 

2. SK Pensiun / Ralat SK Pensiun / 

Impassing (apabila disebabkan perubahan 

SK Pensiun / Impassing)   

    3. identitas diri (KTP / SIM) pemohon   

10 Rekening Pasif 1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Peserta / Ahli 

Waris 

bersangkutan 

  --> Kejadian membayarkan 

kembali manfaat pensiun yang 

sempat di stop 

2. SK Pensiun / Ralat SK Pensiun / 

Impassing (apabila disebabkan perubahan 

SK Pensiun / Impassing)   

    3. identitas diri (KTP / SIM) pemohon   

11 Tunjangan Veteran, Dana 

Kehormatan dan Tunjangan 

Janda/Duda Veteran RI 

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Peserta yang 

ditetapkan dalam 

SK / Piagam 

  --> Kejadian pembayaran 

manfaat pensiun untuk kelompok 

Veteran dan Dana Kehormatan 

2. SK Tanda Kehormatan Veteran disahkan 

Kanminvetcaddam 

  

    3. petikan SK Dana Kehormatan dan atau 

SK Tunjangan Veteran disahkan 

Kanminvetcaddam   

    4. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri 

(SPTB) yang disahkan oleh Lurah / 

Kepala Desa   

    5. Surat keterangan dari tim penyaringan 

tingkat dua (kaminvetcaddam) bahwa 

yang bersangkutan seorang Veteran yang 

berhak mendapatkan Dana Kehormatan 

dan atau Tunjangan Veteran   

    6. Pas foto suami   

    7. Pas foto istri   
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    8. identitas diri (KTP / SIM) dan Kartu 

Keluarga (KK) pemohon   

    9. buku rekening pemohon   

    10. Foto kopi surat kematian dan surat nikah 

yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa 

dan KUA (khusus untuk klaim Tunjangan 

Janda/Duda Veteran)   

    11. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, 

apabila penerima Tunjangan Veteran juga 

merupakan penerima pensiun PNS/TNI & 

POLRIPejabat Negara   

    12. Foto kopi surat kematian yang dilegalisir 

oleh Lurah/Kepala Desa (khusus Veteran 

Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI dan 

Pembela Kemerdekaan RI yang bukan 

merupakan penerima pensiun PNS/TNI-

PolriPejabat Negara)    

    13. Termasuk bagi Janda / Duda dari Veteran 

RI yang meninggal dunia, dan yang 

bersangkutan telah menerima SK tentang 

Pemberian Dana Kehormatan atau telah 

mengajukan permohonan SK tentang 

Pemberian Dana Kehormatan.   

12 Uang Duka Wafat Tunjangan 

Veteran RI 

1. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) - Ahli Waris atau 

orang yang 

ditetapkan dalam 

Penetapan 

Pengadilan / 

Perawatan / 

Penguburan 

  --> Pembayaran Uang Duka 2. surat kematian yang disahkan oleh 

Lurah/Kepala Desa   

    3. Foto kopi surat nikah yang disahkan oleh 

Lurah/Kepala Desa dan KUA   

    4. Pas foto suami/istri   

    5. identitas diri (KTP / SIM) dan Kartu 

Keluarga (KK) pemohon   

    6. buku rekening pemohon   

    7. Surat keterangan ahli waris yang telah 

disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, apabila 

pemohon adalah ahli waris lainnya.   

 

 

 


