
BAIMBAI 
Banjarmasin, 3 Mei 2021 (09.00 WITA) 

MC: Ponco Priyono, Kasi Bidang PPA I B 

Narsum: Ponco Priyono, Kasi Bidang PPA I B 

Doa: Pak Satar, Pelaksana Bidang PPA I D 

 

Dibuka oleh Ponco Priyono, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Satar. Setelah itu salam 

perbendaharaan dan yel yel kanwil djpb kalsel (bekerja dengan hati, taburkan kreasi untuk negeri) 

yang dipimpin oleh Ponco Priyono. 

Manajemen pribadi bagaimana kita dapat mengelola diri sendiri baik itu dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam lingkungan kerja. Ada pepatah yang mengatakan “Ilmu tidak akan mengubah 

hidupmu, yang mengubah hidupmu adalah tindakan dengan ilmu”. Yang kita yakini adalah nasib 

tidak akan berubah, ketika kita tidak mengubahnya. Dalam proses manajemen bahwa apa yg kita 

lakukan, nasib dipengaruhi dari 5 elemen. Perasaan, pikiran, tidankan, kebiasaaan, karakter. 

1. Perasaan: dipengaruhi oleh apa yg kita rasakan saat ini, baik fisik, dan rohani kita. 

2. Pikiran: bahwa apa yang kita lihat itu juga apa yang kita pikirkan. 

3. Tindakan: sesuatu yang kita lakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang baik pula 

akan menjadi kebiasan jika dilakukan secara berkelanjutan. 

4. Kebiasaan: kebiasaan baik yang sudah terbentuk maka akan memberikan kesan yang 

baik kepada orang yang melihatnya 

5. Karakter: sehingga kebiasaan baik tersebut dikatakan karakter kita dalam 

mengimplementasikan diri. 

Setelah itu dilanjutkan dengan masukan Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah terkait 

pelaksanaan BAIMBAI. Dimana kegiatan ini seharusnya dapat memberikan pembelajaran setiap 

harinya dan menjadi masukan kita dalam melakukan kegiatan seminggu kedepan. 

Kegiatan BAIMBAI ditutup dengan yel-yel perbendaharaan untuk menambah semangat dalam 

mengawali kegiatan kita untuk seminggu ini. 

  



Banjarmasin, 10 Mei 2021 (08.30 WITA) 

MC: Ponco Priyono Kasi Bidang PPA I B 

Narsum: Yopi Ramadhan, Pelaksana Bidang PPA I B 

BAIMBAI pada hari ini dimulai dengan sangat khusyu dengan doa yang dipimpin oleh Yopi 

Ramadhan. Setelah itu pembakit semangat kita yaitu menyuarakan yel-yel perbendaharaan dan 

salam perbendaharaan. 

Narasumber Yopi Ramadhan hari ini memberikan kiat kiat 10 jurus mengahadapi pensiun yaitu: 

1. Koleksi asset penting: Pastikan aset yang Anda miliki akan punya nilai jual lebih tinggi 

dalam beberapa tahun ke depan. 

2. Investasi Sejak Dini: Pastikan dana yang Anda investasikan berada di tangan yang benar 

(misalnya diawasi Otoritas Jasa Keuangan), bukan kepada investasi bodong yang kerap 

menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan. 

3. Sisihkan 15% dari Penghasilan: idealnya Anda bisa menyisihkan 15% dari pendapatan 

agar mendapatkan masa pensiun yang lebih nyaman. 

4. Tekuni Hobi 

5. Hitung Kebutuhan Saat Pensiun 

6. Pastikan Tidak ada Cicilan di Masa Pensiun 

7. Siapkan Usaha Sampingan 

8. Jaga Kesehatan dengan Rajin Berolahraga 

9. Memiliki Kartu BPJS atau Asuransi Umum 

10. Rajin Sedekah 

Setelah pemaparan dari narasumber, Kepala Kanwil DJPb Kalsel memberikan arahan terkait 

akan memasuki Hari Raya Idul Fitri pada hari Kamis 13 Mei 2021. Bagaimana saat ini kita masih 

dalam situasi pandemi, maka momen yang sacral ini tidak dapat kita rasakan sepenuhnya bagi 

para pegawai yang tidak bersama dengan keluarga saat ini atau jauh dari keluarga. Namun kita 

harus tetap menjaga protocol kesehatan dengan baik agar tetap selalu menjaga diri sendiri, 

keluarga dan oranglain dari paparan Covid-19. 

Acara BAIMBAI ditutup dengan salam perbendaharaan dan yel-yel untuk menambah semangat 

kita dalam bekerja pada hari ini. 

 

 



Senin, 17 Mei 2021 (08.30 WITA) 

MC: Noviati, Kepala Subag Kepegawaian 

Narsum: Ramli, Pelaksana Subag Kepegawaian 

 

Kegiatan Baimbai di mulai oleh MC Noviati, Kasubag Kepeg dan dengan pembacaan doa oleh 

masing masing pegawai. Setelah itu menggemakan yel-yel perbendaharaan dan salam 

perbendaharaan dengan penuh semangat. 

Ramli selaku narasumber, hari ini akan memberikan sedikit pengetahuan tentang Pengelolaan 

Sampah. Sampah yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat lagi digunakan baik bentuk 

fisiknya maupun fungsinya, sehingga sampah harus dikelola dengan baik agar supaya tidak 

menjadi atau menyebabkan pencemaran lingkugan. 

1. Pemilihan: kita harus dapat memilih antara sampah organic dan anorganik. Sehingga 

dapat diketahui bagaimana cara pengelolaannya yang efektif dan tepat. 

2. Pewadahan: setelah melakukan pemilihan, selanjutnya adalah sampah tersebutdi 

masukan kedalam wadah sesuaikan dengan jenis sampah tersebut. 

3. Pengangkutan: kegiatan ini dilakukan oleh pihak angkut ke UPS. 

4. Pengelolaan: setelah pengangkutan, sampah tersebut dapat diolah oleh pihak TPA 

(Tempat Pembuangan Sampah) untuk dilakukan daur ulang bagi sampah organic seperti 

daun, rumput dan sisa makanan. 

Setelah itu ada tambahan dari Noviati selaku Kasubag Kepegawaian bahwa berdasarkan tema 

BAIMBAI pada hari ini sebenarnya sudah ada Gerakan Nasional dari Pemerintah terkait 

pengelolaan sampah dan pemilihan sampah yang bisa di gunakana kembali. Contohnya yaitu 

kerja sama dengan dinas kebersihan terkait pengeloaan sampah yaitu di Daerah Cempaka 

Banjarmasin ada pengelolaan sampah yang dikelola Masjid Al-Jihad karena dapat bernilai 

ekonomis untuk digunakan pada operasional Masjid. 

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah pada Senin ini juga menambahkan sepatah dua kata 

untuk mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir Batin kepada semua pegawai 

Kanwil DJPb Kalsel yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi dan selalu memberikan contoh yang baik untuk siapa saja. Dan juga mengingatkan 

untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 

Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. 

 



Senin, 24 Mei 2021 

Narsum: Akhmad Sumadi, Pelaksana Bidang PPA II B 

MC. Yeni Purnomoratih, Kasi Bidang PPA II B) 

Kegiatan dimulai oleh Yenie Purnomoratih selaku Kasi Bidang PPA II B dengan pembacaan doa 

masing masing pegawai dan yel yel perbendaharaan serta pantun penyemangat untuk semua 

pegawai yang melakukan kerja dengan system WFH dan WFO. 

Akhmad Sumadi selaku narasumber pada hari ini memberikan pesan bahwa kita sebagai ASN 

“Jangan pernah meremehkan Pensiun”. 

Tahun 2022 yang merupakan tahun bagi Akhmad Sumadi memasuki masa pensiun, merasa 

sangat berat dan belum bisa membayangkan bagaimana ketika sudah waktunya untuk pensiun. 

Saya sudah mempersiapkan beberapa usaha yang akan menemani aktivitas saya ketika pensiun, 

namun belum dapat menggantikan selama saya bekerja di Kanwil DJPb Kalsel. 

Saya yakin teman-teman juga merasakan tidak rela seperti saya untuk berhenti dan tidak bekerja 

lagi pada kanwil djpb kalsel. Saya selama ini mempersiapkan masa pensiun saya dengan 

sungguh-sungguh. Dan mempunyai beberapa asset dan usaha yang dapat dikembangkan 

menjadi pebghasilan saya setelah pensiun tiba. 

Saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk mulai dari sekarang mempersiapkan masa 

pensiun dengan bijak dan sungguh-sungguh. Karena waktu tidak akan berputar ke masa lalu. 

Selanjutnya Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah memberikan sedikit masukan dari 

kesimpulan hari ini adalah benar bahwa Masa Pensiun harus kita persiapkan dengan matang dan 

jangan terlena dengan apa yang sudah didapat sekarang. Semua dimasa depan kita tidak akan 

tau akan bagaimana kondisi yang akan kita lalui. 

Penutup dari kegiatan BAIMBAI yaitu dengan yel-yel perbendaharaan dan salam 

perbendaharaan. Dan mengingatkan untuk tetap menjaga Protokol kesehatan ditengah pandemi 

yang masih berlangsung. 

 

 

 

 



Senin, 31 Mei 2021 (08.30 WITA) 

Narsum: Malihah, Pelaksana TURT 

MC: Gatot Setio Harijono, PLt. Kasubag TURT 

 

Kegiatan dimulai dengan pembukaan Oleh Gatot Setio selaku Plt. Kasubag TURT dan yel-yel 

perbendaharaan kalsel dengan semangat dan penuh percaya diri untuk tetap melakukan aktivitas 

selama seminggu dengan positif. 

Maliha selaku narasumber hari ini memberikan quote bahwa Memiliki Seorang Sahabat di 

Lingkungan Kerja merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Kenapa? Karena 

mereka mampu memahami pekerjaan kita, memotivasi kita dalam bekerja, selalu ada ketika kita 

perlu bantuan dan dapat menjadi teman sekaligus tim yang hebat di dalam pekerjaan 

Teruslah bersahabat sampai Tuhan berkata kita pulang pada waktunya. Mungkin juga kitatidak 

selamanya akan bertemu, dan pasti akan susah untuk berjalan yang hanya sekedar melepas 

rindu. Karena kita akan tua, sakit dan meninggal. Namun dengan adanya sahabat, kita jalani 

hidup ini denga ceria, sabar, dan santai. Dengan menerima kekurangan dan kelebihan sahabat 

kita tentunya dapat menikmati semua waktu, senda dan tawa dengan berkualitas. 

Salam persahabatan untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan 

keselamatan, baik dunia maupun akhirat kelak Aamiin Ya Robbal Alamin. 

Selanjutnya masukan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah terkait Acara Rakor yang 

aan dilaksanakan pada Awal Juni mendatang dan Perkenalan Kabid PPA II yaitu Widhia Arie 

Prajoga Wijata yang mutasi dari KPPN Semarang I Jawa Tengah, serta Kabid PAPK yaitu Juli 

Kestijanti yang mutasi dari KPPN Tuban Jawa Timur. 

Acara ditutup oleh MC Gatot Setio dengan kembali menyuarakan Yel-yel Perbendaharaan dan 

Salam Perbendahaaan dengan lantang dan semangat serta diikuti oleh seluruh pegawai baik 

yang WFH maupun yang WFO pada agenda BAIMBAI ini. Tetap semangat dan sampai jumpa 

minggu depan. 


