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EDISI AGUSTUS 2021 

 
Banjarmasin, 2 Agustus 2021 (08.30 WITA) 

MC: Gatot Setio Harijono (Plt. Kasubag TURT) 

Narsum: Wahyudin (Pelaksana Bagian TURT) 

BAIMBAI dibuka oleh Gatot dengan pembacaan doa masing-masing peserta di dalam hati dan 

selanjutnya dengan mengucapkan Salam Perbendaharaan (Kami Insan Perbendaharaan Unggul 

Tingkat Dunia). 

Motivasi hari ini adalah, Berhentilah melihat sesuatu yang membuat kamu tidak bersyukur. 

Nikmatilah hidupmu sebab semuanya hanya sementara. Berhentilah melihat milik orang lain tapi 

bersyukur lah tentang apa yang sudah ALLAH berikan kepada kamu. 

Apa yang sudah kamu lihat seseorang dari luar yang nyaris sempurna dan selalu tersenyum, 

ternyata dia adalah orang yang paling bekerja keras dan sangat berjuang untuk mencapai hal 

tersebut. Dan juga tidak jarang mereka merasakan ingin mejadi orang lain karena terlihat lebih 

bahagia. 

Syukuri hidup kita, karena setiap apa yang sudah kita dapat adalah rejeki yang sudah ALLAH 

berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kekhawatiran kita hanyalah membuat 

kita tidak pernah merasa puas tentang apa yang sudah kita miliki. 

Selanjutnya adalah tambahan atau pesan-pesan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel. Bulan ini 

kita akan memperingati Hari Kemerdekaan. Dengan ini saya akan mengatakan suatu pepatah 

lama bahwa “Jangan tanya apa yang Negara berikan terhadap kita, tapi tanyalah apa yang sudah 

kita berikan terhadap Negara”. Kita harus sadar apa yg sudah kita berikan dan kita introspeksi 

masing-masing. Sekarang kita dituntut lebih karena masih dimasa pandemi seperti ini. Dan juga 

terkait WFH yang selama ini sudah kita kerjakan. Diharapkan semua pegawai dapat memberikan 

kinerja yang sama bagusnya dengan yang bekerja di kantor karena dimanapun tempat kita 

bekerja, jika kita fokus dan tanggungjawab maka hasil yang bagus akan mengikuti. 

Penutup dari BAIMBAI hari ini dengan tagline Kanwil DJPb Kalimantan Selatan “Bergerak 

Bersama menjadi yang Terbaik” 

 



Banjarmasin, 9 Agustus 2021 (08.30 WITA) 

MC: Suwatno (Kasi PPA II A) 

Narsum: Asparajidi (Pelaksana PPA II A) 

BAIMBAI dibuka oleh Suwatno dengan menyampaikan susunan acara hari ini dan Basmallah. 

Berdoa dipimpin oleh Suwatno selaku MC Baimbai pada hari ini. Selanjutnya  meyuarakan salam 

perbendaharaan. 

Pada pagi hari ini, Asparajidi bercerita terkait pengalaman hidup bekerja di Kementerian 

Keuangan. Pada usia yang akan memasuki purna bhakti, sangat merasakan sedih, susah dan 

senang semua telah dirasakan. 

Setelah itu juga asparajidi mengingatkan terkait pandemi yang telah sudah lama kita rasakan 

selama ini. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kita seharusnya lebih bersyukur untuk saat 

ini, atau dengan bermuhasabah untuk diri kita. Pandemi ini dapat kita katakan sebagai takdir atau 

merupakan ujian untuk kita dalam meningkatkan derajat kita dimata ALLAH SWT. 

Selain itu juga apa yang kita alami sekarang dapat juga merupakan peringatan kepada kita bahwa 

dunia ini adalah sementara. Selalu bersangka baik atau husnudzon kepada ALLAH bahwa kita 

dapat melewati semua ini dengan baik dan selalu bersyukur dengan apan yang telah terjadi. 

Tambahan dari Amra selaku Plh. Kepala Kanwil DJPb Kalsel. Dalam situasi kita saat ini, sangat 

perlu menjaga kesehatan diri kita sendiri. Dengan itu, kita juga termasuk menjaga keluarga dan 

teman-teman kita sekalian dari covid-19. 

Terakhir, acara ditutup oleh MC Suwatno dengan mendengungkan tagline Kanwil DJPb Kalsel 

“Bergerak Bersama menjadi yang Terbaik” 

 

 

 

 

 

 



Banjarmasin, 16 Agustus 2021 (08.30 WITA) 

MC: Noviati (Kasubag Kepegawaian) 

Narsum: Hairiah (Pelaksana Bagian TURT) 

BAIMBAI dibuka oleh Noviati sebagai MC dengan pembacaan doa masing-masing didalam hati. 

Setelah itu adalah menyuarakan Salam Perbendaharaan dengan penuh semangat. 

Agar pekerjaan selesai tepat waktu, kita harus tahu bagaimana cara bekerja yang efektif seperti: 

1. Buat prioritas kerja. Cara bekerja efektif yang pertama adalah dengan menentukan 

prioritas dalam setiap pekerjaan kamu. Tentukan mana tugas yang paling prioritas dan 

mana yang tidak terlalu harus diselesaikan segera.  

 
2. Atur waktu dengan baik agar tetap produktif. Cara bekerja efektif lainnya yang harus kamu 

ketahui adalah memiliki time management yang baik. Pikirkan berapa waktu yang harus 

kamu habiskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.  

 
3. Komunikasi adalah hal yang penting. Berada di dalam dunia kerja, itu artinya kamu tidak 

akan bekerja sendiri. Entah bekerja dengan tim, dengan klien, atau dengan atasan, kamu 

pasti akan berhubungan dengan orang lain.  Salah satu cara bekerja efektif yang harus 

kamu lakukan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerjamu. Karena 

ketika kamu mampu menjalin komunikasi dengan baik, kamu akan mempersingkat waktu 

dan menghindari salah paham yang sering terjadi di dalam kerja tim.  

Dengan ini, kita dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan mencapai pekerjaan 

yang efektif dan efisien. 

Selanjutnya adalah tambahan dari Amra selaku Plh. Kepala Kanwil DJPb Kalsel. Bahwa kita 

harus tetap menjaga kesehatan. Dan juga menurut dari tema manajamen kinerja hari ini, memang 

penting bahwa adanya skala prioritas. Dengan ini kita dapat mengetahui apa yang harus 

didahulukan dan bagaimana cara mencapai semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. 

 

 

 



Banjarmasin, 23 Agustus 2021 (08.30 WITA) 

MC: Istiqomah (Kasubag Penilaian Kinerja) 

Narsum: Rusdy Wahyudi (Pelaksana Penilaian Kinerja) 

BAIMBAI dibuka oleh Istiqomah selaku MC dan dilanjutkan dengan berdoa dengan kepercayaan 

masing-masing didalam hati. Dan tidak lupa dengan Salam Perbendaharaan disetiap pagi ini adar 

dalam seminggu kedepan tetap semangat. 

Membangun sikap kerja yang efektif dan efisien. Bekerja secara efektif dan efisien  merupakan 

hal yang penting di dalam lingkungan bekerja. Sikap kerja yang efektif dan efisien sebenarnya 

mengacu pada aspek manajerial untuk mencapai tujuan kerja, target dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

1. Membagi waktu dan jadwal. 

Jika kita menginginkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien, maka ada baiknya jika kita 

membuat jadwal, membuat pembagian. 

 

2. Memikirkan percadangan file atau backup. 

Seseorang tentu pernah mengalami lupa saat mengingat-ingat suatu barang tersebut ditaruh, 

seperti halnya kita lupa dimana menaruh file penting. Untuk menghindari hal tersbeut, kita 

dapat menyiasatinya dengan selalu menyimpan file-file penting ke dalam dua penyimpanan, 

misalnya disimpan didalam hardisk internal amupun eksternal. 

 

3. Berhenti melakukan pekerjaan secara bersamaan. 

Kita yang memiliki pekerjaan lebih dari satu, sebaiknya kita mengerjakan pekerjaan yang satu 

terlebih dahulu baru melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Usahakan untuk tetap melakukan 

pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi terlebih dahulu, agar pekerjaan yang 

lainnya terasa lebih ringan, konsentrasilah dengan tugas yang akan kita kerjakan terlebih 

dahulu dan jangan melakukan pekerjaan secara bersamaan. 

Selanjutnya tambahan dan pesan-pesan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah. Untuk 

tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Dalam melaksanakan pekerejaan bagaimana 

kita tetap fokus dan terus memberikan contoh yang baik kepada pegawai lain untuk terus 

melaksanakan tugas semaksimal mungkin. 

 



 

Banjarmasin, 31 Agustus 2021 (08.30 WITA) 

MC: Atika Susiana (Kasi PPA I A) 

Narsum: Saadah (Pelaksana Seksi PPA I A) 

BAIMBAI dibuka oleh Atika dengan pembacaan doa dan Yel-yel Perbendaharaan dan dipandu 

oleh Saadah dengan semangat. 

Tema Bekerja dengan Hati. 

Ketika kita bekerja dengan hati, kemauan kita akan lebih kuat. Pikiran kita akan semakin tajam, 

sehingga akan lebih produktif dibanding bekerja tanpa hati. Dorongan hatilah yang 

menggerakkan pikiran, kemauan dan tindakan kita. Bagaimana bekerja dengan hati ? Mulailah 

dengan lima langkah berikut ini : 

1. Tetapkan tujuan dalam hati. Banyak tujuan yang bisa kita temukan ketika bekerja, 

mungkin untuk mendapatkan uang, pengalaman, posisi atau gengsi dan beberapa tujuan 

lainnya. Namun dalam persaingan bisnis yang ketat dan di tengah kesulitan akibat 

berbagai krisis, mereka yang bekerja digerakkan oleh tujuan-tujuan mulia yang lahir dari 

hati nurani, seringkali bertahan dan meraih sukses. 

2. Temukan kepuasan dalam hati. Kepuasan finansial, kepuasan karir dan kepuasan-

kepuasan lain yang bersifat fisik, tidak ada habisnya sehingga seringkali membuat orang 

lupa diri dan terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan bisnis yang akhirnya 

menimbulkan persoalan besar. Pencarian kepuasan batin atau hati akan menjaga 

seseorang melakukan cara-cara yang benar dan aman dalam berbisnis. 

3. Bekerja dengan ketetapan hati yang teguh. Halangan terbesar dalam bekerja adalah 

kondisi mental hati kita. Kurang antusias, kalah sebelum berperang, perasaan kurang 

mood dan berbagai kondisi mental yang melemahkan lainnya akan menjadi penghalang 

kesuksesan kita. Jika kita yakin terhadap motivasi hati kita yang bersih dan yakin dengan 

tujuan-tujuan mulia dalam hati kita, maka apapun halangannya akan dapat kita atasi 

dengan ketetapan hati yang teguh. 

4. Bangun team dengan kesehatian. Tidak ada orang yang bisa sukses maksimal dengan 

bekerja sendirian. Bekerjasama dengan team maka kita dapat mencapai hasil lebih 

maksimal. Team yang kuat, utuh solid dan kompak, hanya bisa diwujudkan melalui 

kesehatian satu sama lain. 



Bekerja dengan sepenuh hati. Apapun yang dikerjakan dengan sepenuh hati, keseriusan, fokus 

dan totalitas akan menghasilkan kualitas prima. Kesuksesan selalu diraih oleh mereka yang 

bekerja dengan segenap hatinya. 

Tambahan Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah. Bekerja dengan hati disini merupakan 

salah satu implementasi dari Values Kementerian Keuangan, khususnya Profesional. Dimana 

kita harus terus menerus menjaga kesenangan dalam bekerja. Kepuasan dalam bekerja, 

tentunya ada target dan reward untuk diri sendiri. 

 

Dokumentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


