
BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

 
Banjarmasin, 5 Juli 2021 (09.00 WITA) 

MC: Yenie Purnomoratih (Kasi PPA II B) 

Narsum: Fadh Faisal Afriza (Pelaksana PPA II B) 

BAIMBAI dibuka oleh Yenie dengan pembacaan doa pada masing-masing pegawai didalam hati, 

setelah itu menyuarakan yel-yel kanwil djpb kalsel dan salam perbendaharaan serta pantun untuk 

membuat semangat dalam pagi hari yang cerah ini. Pagi ini tema untuk BAIMBAI adalah Jargon 

Perbendahaan yaitu Digital dalam konteks HAnDAL. 

Digital adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka untuk system tertentu atau yg 

berhubungan dengan penomoran. Namun Kemenkeu mengadaptasi kata digital dalam bentuk 

digitalisasi yaitu perubahan dari teknologi mekanik menjadi teknologi elektronik analog ke 

elektronik digital yang telah terjadi dari tahun 1980 sampai saat ini. Kehadiran digitalisasi ini 

menjadi awal era informasi digital atau perkembangan teknologi yang modern. 

Digitalisasi sekarang contohnya dengan adanya handphone atau smartphone dengan 

perkembangan yang sangat dinamis dan cepat. Pada dunia pekerjaan digitalisasi sangat 

mempermudah seperti adanya aplikasi chatting yang memungkinkan untuk konsul secara online. 

Kemudian di dunia perbankan ketika melakukan transaksi sekarang sudah ada mesin EDC yang 

sangat fleksible. 

Teknologi digitalisasi harus diimbangi dengan pengetahuan dan kebijkasanaan dari 

penggunanya. Salah satunya resiko kebocoran data karena kemudahan akses yang begitu luas, 

dan juga ketergantungan dalam penggunaannya. 

Selanjutnya tambahan dan masukan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel Sulaimansyah. Digital 

adalah alat untuk mengelola pekerjaan kita agar efisien dan efektif. Dan semua pegawai, tidak 

hanya yang milenial namun juga pegawai senior juga harus mampu beradaptasi dalam 

perkembangan teknologi. 

Acara ditutup dengan pembacaan tagline Kanwil DJPb Prov Kalsel yaitu “Bergerak Bersama 

untuk Menjadi Yang Terbaik” 

 



BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

 
Banjarmasin, 12 Juli 2021 (09.00 WITA) 

MC: Dwi Supriyatno (Kasi PPA II C) 

Narsum: Saniansyah (Pelaksana PPA II C) 

BAIMBAI dibuka oleh Dwi Supriyatno berdoa secara masing-masing pegawai. Setelah itu dengan 

mengucapkan salam perbendaharaan acara ini dibuka dengan semangat yang dipimpin langsung 

oleh Saniansyah. Pagi ini tema untuk BAIMBAI adalah Jargon Perbendahaan yaitu Akuntabel 

dalam konteks HAnDAL.  

Akuntabel berarti setiap aktivitas yang dilakukan pada bidang perbendaharaan dapat 

dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dimana pertanggungjawaban adalah 

menyangkut sumber input, proses yang dilakukan, hasil atau output yang didapatkan. 

Akuntabel berdasarkan jargon HAnDAL adalah memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan 

penuh kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

peraturan yang berlaku. Melaksanakan program strategis yaitu mampu menjelaskan setiap 

aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan pada organisasi, mengawal akuntablitas pelaksanaan 

APBN dan mewujudkan kualitas laporan keuangan terbaik. 

Selanjutnya adalah tambahan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel Sulaimansyah. Bahwa 

hakekat dari kata akuntabel adalah bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang 

sudah kita terima. Pada saat ini dapat dicontohkan pelaksanaan WHF, bagaiman pegawai yang 

WFH dapat menggunakan waktunya sebaik mungkin dan tetap melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan pekerjaannya. Kepala Kanwil juga mengingatkan untuk tetap menjaga protokol 

kesehatan dengan baik dengan menjauhi kerumunan dan tetap memakai masker.  

Acara ditutup dengan menyuarakan tagline Kanwil DJPb Prov Kalsel “Bergerak Bersama untuk 

Menjadi Yang Terbaik”. 

 

 

 



BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

 
Banjarmasin, 19 Juli 2021 (09.00 WITA) 

MC: Gatot Setio Harijono (Kasi Bidang Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) 

Narsum: Sahmidi (Pelaksana Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) 

BAIMBAI dibuka oleh Gatot dengan mengucapkan salam perbendaharaan yang dipimpin oleh 

Sahmidi dan selanjutnya doa pembukaan dengan masing-masing pegawi didalam hati. Pagi ini 

tema untuk BAIMBAI adalah Jargon Perbendahaan yaitu Loyal dalam konteks HAnDAL. 

Loyal atau loyalitas menurut KKBI adalah kepatuhan dan kesetiaan. Loyalitas pegawai dapat pula 

didefinisikan sebagai tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada 

perusahaan tempatnya bekerja. Loyalitas merupakan suatu hal yang emosional. Perusahaan 

bisa memberi gaji kepada seorang pegawai, tapi belum tentu bisa membeli loyalitasnya. 

Bagi perusahaan, mempekerjakan pegawai yang memiliki loyalitas tinggi sangatlah 

menguntungkan. Namun bagi para pegawai, kondisi perusahaan tempatnya bekerja tidak selalu 

seperti apa yang diinginkannya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan sangat berpengaruh 

bagi kinerja pegawai. Loyalitas pegawai pada perusahaan pun dipertanyakan. 

Beberapa kasus, menilai pegawai loyal dilihat dari seberapa lama masa kerja. Seorang yang 

telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan dipandang sebagai karyawan paling loyal. 

Sementara pada praktek dan kenyataannya, banyak karyawan yang masa kerjanya lama tetapi 

kinerjanya rendah. 

Loyalitas pegawai bukan lagi sekadar kemampuan pegawai menyelesaikan tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan job description, namun juga bagaimana pegawai melaksanakan 

tugas seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik bagi perusahaan. 

Tambahan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel Sulaimansyah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 

mohon maaf lahir bathin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Loyal disini sudah merupakan 

karakter dari Dirjen Perbendaharaan dari yang awal namanya Anggaran. Intinya kita harus ikhlas 

bekerja dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 

 

 



BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

 
Banjarmasin, 26 Juli 2021 (09.00 WITA) 

MC: Lukito Budi Harsono (Kasi PPA I D) 

Narsum: Wahidah (Pelaksana PPA I D) 

BAIMBAI dibuka oleh Budi dengan mengucapkan basmalah “Bismillahirrohmanirrohim” dan 

selanjutnya salam perbendaharaan dan yel-yel perbendaharaan kanwil djpb kalsel. Pada pagi 

hari ini Wahidah selaku Narasumber memberikan konteks tentang motivasi diri. 

Sebelum masuk kedalam motivasi diri, kita tau bahwa motivasi adalah salah satu pengingat 

dalam diri seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diingkannya. Mungkin sebagian orang 

memahami kata motivasi adalah suatu dorongan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. 

Sebab, secara etimologi kata motivasi adalah berasal dari bahasa Inggris, yakni "motivation" yang 

artinya "dorongan" atau "daya batin". Sehingga pengertian dari motivasi adalah gerakkan 

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Apa itu motivasi diri? 

Motivasi diri adalah cara terbaik yang dilakukan seseorang untuk menghadapi hambatan dalam 

hidupnya. Sebab, di dalam kehidupan kamu akan menemukan situasi diluar dugaan yang tidak 

tak bisa dihindari. Namun, membangun motivasi di dalam diri sendiri juga tak mudah, karena 

kamu harus siap menghadapi tantangan serta menjadi pribadi yang tegas dan cerdas agar tidak 

dimanipulasi oleh orang lain. 

Menciptakan motivasi adalah kamu bisa memulainya dengan berpikir positif, percaya diri dengan 

menghargai tindakan yang sudah kamu ambil, nikmati hidup dan bekerja keras. Oleh karena itu, 

motivasi adalah dorongan yang memicu timbulnya rasa semangat individu menuju sesutau hal 

yang lebih baik untuk dirinya sendiri. 

Selanjutnya pesan pesan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel Sulaimansyah. Pak kanwil selalu 

mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3 M (Mencuci tangan, Memakai 

Masker dan Menjaga Jarak), karena sekarang cluster terbesar penularan Covid-19 adalah cluster 

keluarga. Untuk itu selalu menjaga keshatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan 

tidak berada pada kerumunan apalagi mengundang kerumunan. 



Dokumentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


