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Banjarmasin, 12 April 2021 (09.00 WITA) 

Senin pagi ini kegiatan rutin BAIMBAI Kanwil DJPb Kalsel dibuka oleh Noviati …. Kasubag 

Kepegawaian, dan narasumber Saidah Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian. Acara dimulai 

dengan salam perbendaharaan dan yel-yel kanwil djpb kalsel, setelah itu doa masing-masing 

didalam hati. 

Saidah selaku narasumber memberikan motivasi dan pemahaman terkait Takdir. Takdir yang 

merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan merupakan sesuatu yang belum dapat 

kita perkirakan kedepannya. Oleh karena itu kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan 

melakukan yang terbaik disetiap langkah dan perilaku dalam keseharian kita untuk mendapatkan 

takdir yang baik menurut kita. 

Didalam pekerjaan pun, kita sebagai manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing. Namun 

bagaimana cara kita merespon dan memposisikan apa yang kita hadapi dan apa yang kita punya. 

Dengan cara ikhlas mengahadapi cobaan dan tantangan serta tetap menjaga sikap dan selalu 

berbuat baik terhadap orang lain. 

Sulaimansyah selaku Kepala Kanwil DJPb Kalsel menambahkan terkait materi yag diberikan 

narasumber yaitu takdir. Bahwa beberapa takdir ada yang tidak dapat diubah seperti umur atau 

usia kita, dan takdir yang dapat diubah seperti nasib. Tidak dipungkiri bahwa segala sesuatu yang 

diusahakan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa kita dapat 

merubah sesuatu, maka akan terjadi. Begitulah takdir, kita sebagai manusia harus selalu 

berusaha, sabar, dan tidak patah semangat dalam hal apapun yang pada akhirnya mendapatkan 

apa yang kita inginkan. 

Acara ditutup dengan yel-yel kanwil perbendaharaan kalsel untuk meambah semangat pagi 

pegawai yang bekerja di kantor ataupun dirumah. 
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Banjarmasin, 19 April 2021 (08.30 WITA) 

Kegiatan BAIMBAI pagi ini dimulai dengan sangat semangat yang dipimpin oleh Gusti Hasbullah 

Kasubag TURT seagai pembawa acara. Narasumber minggu ini adalah Jarkani Pelaksana Sub 

Bagian TURT. 

Setelah itu doa didalam hati masing-masing sebelum memasuki kegiatan inti BAIMBAI, dan yel-

yel kanwil djpb kalsel serta salam perbendaharaan menambah semangat pagi ini. Hari ini Jarkani 

selaku narasumber berbagi cerita pengalaman dalam menghadapi COVID-19.  

Februari 2021 Jarkani merupakan salah satu pegawai yang positif covid-19 yang diawali dengan 

demam. Akhirnya pada saat itu memutuskan untuk ke rumah sakit untuk anti gen dan dinyatakan 

positif, 2hari kemudian dianjurkan untuk isloasi di rumah sakit yaitu RS. Sultan Suriansyah. 

Pada saat isolasi dirumah sakit, sangat terasa atmosfer yang berbeda dibandingkan dirumah 

sebelumnya. Merasakan nafsu makan yang mulai hilang sama sekali, dan juga Jarkani 

merupakan seorang yang peroko, sehingga sangat berpengaruh yang mengakibatkan dada 

menjadi sesak. 

Ketika itu, yang dipikirkan adalah bagaimana bisa sembuh dan semangat untuk bias berkumpul 

dengan keluarga lagi. Pesan untuk teman-teman pegawai lainnya, bahwa kesehatan sangat 

penting, jangan meremehkan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) 

sehingga tidak ada lagi yang merasakan dan semoga kita semua diberika kesehatan. 

Selajutnya ada penambahan dari Amra Kepala Bagian Umum selaku Plh. Kepala Kanwil DJPb 

Kalsel. Bahwa ada beberapa orang yang masih belum percaya adanya covid-19 karena belum 

merasakan sendiri. Namun perlu dingat bahwa kesehatan adalah yang terpenting, untuk itu 

jangan sampai merasakannya dan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Tetap semangat 

dan selalu jaga kesehatan dengan menerapkan selalu protocol kesehatan dengan benar. 

Acara ditutup dengan yel-yel kanwil DJPb kalsel dan salam perbendaharaan oleh Hasbullah. 

. 
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Banjarmasin, 26 April 2021 (14.30 WITA) 

Pembawa acara BAIMBAI hari ini adalah Srudono Kasi ……. Dan narasumber Siwi Triharjanti 

Pelaksana Seksi……… 

Acara dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Srudono, dan setelah itu menyuarakan yel-yel 

kanwil DJPb kalsel dan salam perbendaharaan bersama-sama yang dipimpin oleh Siwi. Siwi 

selaku narasumber memberikan sharing terkait pengelolaan sampah. 

Hal-hal sederhana yang ada dilingkungan kita sehari-hari tentang pengelolaan sampah, 

merupakan sesuatu yang masih dianggap remeh. Mengapa kita harus peduli terhadap sampah? 

Pencemaran lingkungan semakin memprihatinkan, dampak buruk terhadap sampah, dan 

kurangnya peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah di sungai maupun selokan. 

Sampah plastik masih menjadi momok yang tidak bisa di hilangkan. Sampah plastik yang susah 

untuk diurai, dan senyawa yg mudah mentransfer ke dalam makanan yan dibawa memakai plastic 

dapat menimbulkan penyakit berbahaya untuk diri kita. 

Hentikan penggunaan sampah plastik sekali pakai, bawa kotak makan sendiri dan tempat minum 

merupakan cara sederhana dalam menanggulangi banyaknya sampah plastik. Kalo bukan 

sekarang? Kapan lagi. Kalo bukan kita? Siapa Lagi. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan 

dengan tidak menggunkana plastik dalam kegiatan sehari-hari. 

Tambahan dari Srudono adalah bahwa masih belum ada kesadaran, seperti ketika beli wadai 

(kue) memakai bungkusan plastik dan itu dapat menghasilkan sampah plastik yang begitu luar 

biasa banyakanya. Mari mulai dari diri kita masing masing untuk mengurangi sampah plastic. 

Sulaimansyah Kepala Kanwil DJPb Kalsel juga memberikan pandangannya. Selain plastik,  

penghematan kertas juga salah satu melestarikan lingkungan atau biasa kita kenal dengan 

program go green. Dan dapat mengurangi jumlah pohon yang ditebang yang digunakan untuk 

menghasilkan kertas atau termasuk bahan baku pembuatan kertas. 

Selain itu juga Sulaimansyah mengingatkan terkait ND-467 tentang Larangan Bepergian mulai 

dari 6-17 Mei mendatang. Berkumpul dengan jumlah diambang batas sesuai, dan tidak 

mengadakan acara-acara yang memicu perkumpulan orang banyak. Dimana hal tersebut 

merupakan cara untuk mencegah adanya cluster baru di lingkungan kita. Dan juga 

menambahkan pemahaman terkait bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar serta bijak 

sebagai seorang PNS. 


