
BAIMBAI 

Banjarmasin, 7 Juni 2021 (09.00 WITA) 

MC: Noviati (Kepala Subbagian Kepegawaian) 

Narsum: Muhammad Nor Ipansyah (Pelaksana Subbagian Kepegawaian) 

BAIMBAI dibuka oleh Noviati dengan pembacaan doa kepada masing-masing peserta. Setelah 

itu dilanjutkan dengan menyuarakan Salam Perbendaharaan seluruh pegawai yang menjadikan 

hari ini lebih semangat sampai sore nanti. Setelah itu masuk kedalam pemberian motivasi atau 

kata-kata penyemangat dari Narasumber yaitu Muhammad Nor Ipansyah. 

Menurut Ipansyah bahwa “Motivasi dari diri sendiri adalah hal yang paling penting”. Jika kita 

sedang merasakan sedih, galau, dan banyak pikiran yang menyebabkan kegiatan di kantor dan 

di rumah menjadi berantakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka membangun 

motivasi dengan melihat hal posistif dan menjadikan pegangan dalam melakukan hal apapun 

akan membuat semuanya terasa ringan untuk dijalani. Harapan serta cita cita yang ingin dicapai 

pun dapat menjadi awal dibentuknya motivasi dalam diri kita untuk dapat merencanakan capaian 

kita menjalani hidup ini. 

Selanjutnya, ada 5 Rahasia Sukses yang dapat memotivasi diri kita menjadi pribadi yang lebih 

produktif: 

1. Kerjasama: Melakukan sebuah kerjasama akan lebih baik dibanding bersaing dengan 

seseorang. Jika kita melakukan kerjasama dengan orang lain atau teman kantor kita, 

maka akan lebih cepat selesai pengerjaanya. 

2. Komunikasi: Lebih terbuka dengan rekan kerja, bicarakan bersama rekan kerja solusi 

dari suatu masalah yang terjadi. Terbukalah, sebab banyak hal positif yang bisa kamu 

peroleh dengan terbuka dengan rekan satu tim kamu. 

3. Kepribadian: Pelajari skil-skil yang mendukung untuk meningkatkan pola pikir dan 

kepribadianmu. Cobalah untuk belajar kepemimpinan dan pelajari juga skil dalam 

berkomunikasi, setidaknya jika kamu adalah seorang karyawan memiliki karakter 

pemimpin akan membuatmu cepat dalam meniti karir. Dan pelajari juga skil dalam 

berkomunikasi. Jangan Cuma berhenti menjadi seorang penonton atau hanya menjadi 

komentator. Sekarang adalah era dimana Milenial menjadi seorang pemimpin. 



4. Berpikir Kritis: berpikir dengan tujuan membuat keputusan secara rasional dalam usaha 

menyelesaikan perkara atau masalah. Berpikir kritis harus memiliki pikiran yang luas dan 

didukung dengan skil yang mumpuni. 

5. Kreatif: Menjadi kreatif tidak selalu tentang menemukan hal baru. Bisa juga berarti 

menyempurnakan hal yang sudah ada menjadi lebih baik/lebih sesuai.  Contoh masa 

pandemi ini, kita sudah mengenal adanya masker, namun karena kelangkaan manusia 

menjadi lebih kreatif dengan membuat masker sendiri terbuat dari kain, dengan bahan 

yang ada di rumah, baju bekas pun bisa dirubah menjadi barang yang terpakai. 

Setelah itu dilanjutkan dengan masukan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel, Sulaimansyah. 

Bapak Sulaimansyah mengatakan terkait opesan dari Bapak Dirjen Perbendaharaan bahwa 

Covid-19 saat ini semakin parah. Kita dituntut lebih mewaspadai dan mengantisipasi terhadap 

penyebaran Covid-19 dengan tetap menjalankan protocol kesehatan dan selalu menjaga 

kekebalan tubuh dengan makan makanan yang bergizi. 

Akhirnya dipenghujung acara, Ipansyah selaku narasumber memimpin pembacaan tagline 

Kanwil DJPb Kalsel bersama sama seluruh pegawai yaitu “Bergerak bersama untuk menjadi yang 

Terbaik” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banjarmasin, 14 Juni 2021 (08.30 WITA) 

MC: Istiqomah (Kepala Subbagian Penilaian Kinerja dan Plt. Kepala Subbagian Keuangan) 

Narasum: Kuntari Dwi Listyaningrum (Pelaksana Subbagian Keuangan) 

Senin pagi ini hujan yang mengguyur tetap membuat kita dalam menjalani hari penuh semangat. 

BAIMBAI pagi ini dibuka dengan pembacaan doa yang dipimpin Istiqomah dan untuk lebih 

semangat berdiri untuk menyuarakan Salam Perbendaharaan dan Tagline Kanwil DJPb Kalsel. 

Ningrum selaku narasumber BAIMBAI hari ini akan sharing terkait Bagaimana mengelola waktu 

dalam kehidupan keseharian. 

Manajemen waktu adalah bagaimana kita dapat memanage waktu kita sebaik mungkin dan 

menjadikannya lebih prduktif dan tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. 

Tips and trik mengelola waktu yang bagus: 

1. Membuat dan mengelola skala prioritas: mana yang harus didahulukan, deadline kapan. 

2. Disiplin apa yang sudah kita buat jadwalnya: jika ditunda efeknya bisa terbengkalai dan 

harus cepat dilakukan. 

3. Fokus dengan apa yg dilakukan. 

4. Pengelolaan waktu jangka panjang; supaya tidak dengan sks. 

 

Selanjutnya pesan Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah pada BAIMBAI kali ini adalah kita 

sebagai pegawai Kemenkeu khususnya Perbendaharaan pasti ada saatnya memiliki deadline 

yang begitu padat. Oleh karena itu, deadline yang padan memerlukan manajemen waktu yang 

baik.  Dan juga Kepala Kanwil DJPb Kalsel mensosialisasikan terkait Isu tentang pajak yang 

diterapkan pada bahan pokok atau sembako. PPN yang diberikan kepada sembako yang bersifat 

premium baru sebatas wacana dan belum disahkan. Jadi kepada seluruh pegawai, jika teman 

atau sodara yang bertanya terait hal tersebut, dapat lebih bijak lagi dalam menjawab. 

Selain itu Kepala Kanwil DJPb Kalsel mengevaluasi kegiatan BAIMBAI kedepannya menyangkut 

tentang jargon HAnDAL. Internalisasi tentang jargon Handal yaitu Harmonis: tidak kaku, cair. 

Amanah: dapat dipercaya, Digital: SPAN dan SAKTI adalah bagian penting untuk terus 

menunjang kegiatan bisnis. Akuntabel:setiap kegiatan yg kita lakukan dapat 

dipertanggungjawabkan baik hasil dan proses. Loyal: bekerja secara ikhlas. 

BAIMBAI ditutup dengan doa dan menyuarakan Tagline DJPb Kalsel: Bergerak Bersama untuk 

menjadi yang Terbaik. 

 



Banjarmasin, 21 Juni 2021 (08.30 WITA) 

MC: Eko Widaryono (Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi) 

Narsum: Mawardi (Pelaksana Seksi Supervisi Teknis Aplikasi) 

Materi HAnDAL: Harmonis 

BAIMBAI pagi ini dibuka oleh Eko Widaryono dengan pembacaan doa yang dengan masing-

masing pegawai kanwil DJPb Kalsel. Setelah itu salam perbendhaaran yang dipimpin oeh Eko 

Widaryono dan Tagline Kanwil DJPb Kalsel “Bergerak Bersama untu menajdi yang Terbaik” 

Harmonis adalah selaras atau sesuai ketika kita melakukan apapun dengan output yang selaras 

dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Harmonis dalam konsteks social berarti, bagaimana 

kita dalat menjalin hubungan di dalam lingkungan baik itu lingkungan kantor maupun lingkungan 

masyarakat.  

Kita sebagai makhluk social memerlukan adanya timbal balik dan tidak dipungkiri keberadaan 

teman dan sahabat sangat mempengaruhi semua kegiatan kita dalam sehari-hari. Harmonis 

disini berarti dalam menjalankan hak dan kewajiban kita di dalam pekerjaan khususnya dituntut 

sesuai dengan apa yang termua dalam aturan yang sudah berlaku. Untuk itu kita harus 

menyelaraskan bagaimana cara kita menyelesaikan tugas di kantor namun tetap sesuai dan 

terukur dengan aturan yang sudah ada.  

Selanjutnya tambahan dan pesan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah. Harmonis 

adalah keserasian, aturannya menuntun kita untuk harmoni dalam bekerja. Sistem yang dijunjung 

harus bagus dimana kita sebagai ASN harus bekerjasama dan  bertindak sesuai dengan system 

dan aturan yang sudah ada. Dan kita sebagai SDM yang paling penting adalah harus semangat 

bekerja dengan ikhlas menjadi satu kesatuan. Saling support membangun kekeluargaan dan 

kesejahteraan. 

Akhirnya BAIMBAI ditutup dengan tagline Kanwil DJPb Kalsel “Bergerak Bersama untu menajdi 

yang Terbaik”. 

 

Wassalamualaikum. 

 

 

 

 



Banjarmasin, 28 Juni 2021 (08.30 WITA) 

MC: Ismiyati (Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan) 

Narsum: Siti Musdalifah (Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan) 

Materi HAnDAL: Amanah 

BAIMBAI pagi ini dibuka oleh Ismiyati dengan pembacaan doa yang dengan masing-masing dan 

memimpin penyuarakan Salam Perbendaharaan secara serentak seluruh pegawai yang 

mengikuti kegiatan ini melalui Zoom Meeting. 

Narasumber Musdalifah mengatakan bahwa Pengertian Amanah dari segi Bahasa adalah jujur 

dan dapat dipercaya. Sedangkan berdasarkan Kepdirjen 165/PB/2021 tentang Jargon di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pengertian Amanah adalah menjunjung tinggi 

kepercayaan yang diberikan dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, 

tepat waktu, dan tepat sasaran, dengan berorientasi pada hasil terbaik. Dari definisi Amanah 

tersebut, maka dapat kita highlight bahwa Amanah adalah memegang teguh kepercayaan dan 

menunaikan tanggung jawab dengan baik. 

Tips and trick menjadi seorang yang memiliki jiwa Amanah adalah: 

1. Menjaga Komitmen 

Ketika kita sudah menyanggupi sebuah komitmen, maka sebisa mungkin janganlah 

merusak kepercayaan orang yang telah berkomitmen dengan kita. Kita dapat memberikan 

usaha atau perform yang maksimal dengan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, 

maka akan menghasilkan output kerja yang maksimal juga. 

2. Terus Belajar 

Terus belajar mungkin ada kaitannya dengan sikap bertanggung jawab atau 

profesionalisme dalam bekerja. Suatu saat, mungkin kita akan diberikan pekerjaan yang 

sifatnya menantang. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali diri sendiri. 

Misalnya dengan mengenali batasan-batasan yang kita miliki. 

3. Berkomunikasi secara Proaktif 

Selalu komunikasikan hal-hal yang terjadi saat kita melaksanakan amanah dari 

seseorang. Misalnya melaporkan secara berkala melaporkan progress pekerjaan dengan 

atasan.  

4. Menjaga Data dan Informasi 

Sebagai pengelola keuangan Negara, maka kita dituntut agar pengelolaan keuangan 

Negara dikelola secara transparansi dan akuntabel. Transparansi artinya kita memberikan 



informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada stakeholder terkait berdasarkan 

pertimbangan bahwa stakeholder tersebut memang memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh.  

5. Disiplin 

Adanya disiplin dalam bekerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan kerja suatu organisasi sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. 

Sedangkan bagi karyawan, disiplin kerja memberikan dampak suasana kerja yang 

menyenangkan sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Ada beberapa aspek disiplin dalam bekerja yaitu disiplin waktu, disiplin 

peraturan, dan disiplin tanggung jawab.  

Selankutnya pesan dan tambahan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah terkait 

pandemi yang semakin tidak tau kapan berakhirnya. Untuk itu dimohon kepada semua pegawai, 

jangan pernah menyepelekan covid-19 dan tetap menjaga protocol kesehatan yaitu Mencuci 

tangan, Memakai masker, dan Menjaga jarak. Mulai dengan hal yangs sederhana untuk selalu 

menjaga kesehatan kita dan keluarga 


