
BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

Senin, 6 September 2021 (08.30 WITA) 

Narasumber : Safira (Pelaksana Seksi PPA II B) 

MC  : Suwatno (Kasi PPA II B)  

TEMA “Membuat Presentasi yang Menarik” 

Hari telah berganti, tak bisaku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengan BAIMBAI. Dimulai dan 

dibuka oleh Suwatno selaku MC dengan pembacaan doa pada masing-masing pegawai 

didalam hati. Setelah itu melakukan dengan semangat dan gerakan yel-yel perbendaharaan 

dan salam perbendaharaan sekaligus Tagline Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. 

Safira selaku narasumber berpendapat bahwa presentasi yang menarik akan membuat audiens 

atau penonton menjadi lebih fokus dan tidak bosan pada materi yang kita bawakan. Untuk itu 

diperlukan kreativitas untuk dapat menjadikan presentasi lebih menarik dan lebih berbeda dari 

yang lain yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. 

Bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah 

disediakan dibeberapa website di internet dan gratis seperti disediakan tema-tema yang 

berbeda-beda. Bahkan dapat kita pilih sesuai  dengan selera ataupun kebutuhan kita yang 

sesuai dengan materi apa yang akan kita bawakan pada presentasi tersebut. Dan pada 

akhirnya membuat kita lebih dimudahkan dalam membuat materi presentasi yang lebih bagus 

dan kreatif serta berbeda dari biasanya. Salah satu aplikasi yang menyediakan gratis dengan 

banyak tema presentasi yaitu Canva. 

Pembuatan presentasi selain dengan menyesuaikan tema yang cocok untuk digunakan pada 

materi tersebut. Penggunaan ukuran tulisan dan jenis tulisan pun dapat mempengaruhi 

tampilan dari presentasi yang kita buat. Sebaiknya, dalam pembuatan presentasi tidak lebih dari 

2 (dua) jenis tulisan dan ukuran yang digunakan. Sehingga audiensi tidak terlalu fokus 

tampilannya saja, namun tetap fokus terhadap isi dari materi yang dibahas. 

Tambahan dari Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah adalah bahwa kita harus tetap 

menjaga kesehatan dan makan-makanan yang bernutrisi yang membuat imun tubuh tetap 

dalam kondisi yang baik, sehingga terus dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Dan juga pada BAIMBAI kali ini, pegawai CPNS memperkenalkan diri masing-masing untuk 

mengikuti kegiatan rutin saling mengabari disetiap Senin awal untuk menambah keakraban. 



BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

Senin, 13 September 2021 (08.30 WITA) 

Narasumber : Nooripansyah (Pelaksana Seksi Pembinaan dan Supervisi KPPN) 

MC  : Eko Widaryono (Kasi Pembinaan dan Supervisi KPPN) 

TEMA “Kebahagiaan” 

Pagi yang cerah di awal minggu yang penuh bersamangat. Baimbai kali ini dibuka oleh Eko 

Widaryono dengan menggalakan yel-yel perbendaharaan dan salam perbendaharaan sekaligus 

yang membuat para pegawai semakin semangat dalam mengawali hari. 

Nooripansyah memberikan sebuah kata motivasi terkait BAHAGIA. Bahwa bahagia adalah 

segalanya, namun hal paling penting adalah menikmati hari mu dan hidup mu dan menjadi 

bahagia apapun yang terjadi. Karena hidup mu bukan ditentukan dengan orang lain, dan kamu 

berhak atas pilihan yang akan kamu lakukan dan membuat jalan hidup sendiri.  

Kebahagiaan yang kita miliki pun tidak luput dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga 

dan teman atas pencapaian atau rasa bahagia yang dapat kita berikan kepada siapa pun yang 

berada didekat kita untuk menjadi sebuah semangat bahkan rasa syukur dalam hidup ini. 

Setelah itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Sulaimasnyah menambahkan arahan terkait 

Pandemi Covid-19 bahwa di Banjarmasin yang masih masuk kedalam level 4 yang 

mengharuskan kita untuk lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan. 

Dan juga sesuai dengan tema bahagia yang diberikan Nooripansyah bahwa kebahagiaan yang 

kita rasakan merupakan bagaimana kita membuat perspektif dalam memaknai sesuai yang 

terjadi dalam hidup  yang telah kita jalani. 

Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan penajaman tugas Kanwil DJPb Kalsel 

sebagai RCE (Regional Chief Economist) bahwa semua kegiatan yang kita lakukan sekarang 

diarahkan pada dua hal yang menjadi penajaman yaitu berbagai kegiatan kegiatan yang kita 

lakukan, analisis kondisi perekonomian dan fiscal setelah itu memberikan rekomendasi yang 

bermanfaat bagi kita,pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  

 

 

 



BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

Senin, 20 September 2021 (08.30 WITA) 

Narasumber : Abd. Gofur (Jafung) 

MC  : Noviati (Kasubag Kepeg)  

TEMA “Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas)” 

Acara dimulai dan dibuka oleh Noviati setelah itu memanjatkan doa bersama yang langsung 

dipimpin oleh Abd Gofur selaku pembaca doa dan narasumber pada pagi hari ini. Tidak lupa 

dengan semangat yel-yel perbendaharaan dan menggelorakan Tagline Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Selatan “Bergerak Bersama untuk menjadi yang Terbaik” 

Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hari nurani untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab dengan tekad yang mulia. Ciri orang yang berintegritas adalah tipe manusia 

yang kata-katanya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nilai-nilai Kementerian Keuangan, 

Integritas diartikan sebagai berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar 

serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Nilai Integritas menjadi fondasi untuk nilai-nilai yang lain, karena integritas menjadi nilai dasar 

dalam diri seseorang. Sebagai contoh dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai 

orang yang jujur dan sangat dipercaya oleh umatnya, dengan itu nilai integritas menjadi sangat 

penting yang harus terus dikembangkan dalam diri seseorang. 

Ada 2 perilaku utama integritas dalam Nilai Kementerian Keuangan yaitu; (1)Sikap jujur, tulus 

dan dapat dipercaya. Salah satunya yaitumemberikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi. 

(2)Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela dengan tidak melakukan hal-hal yang 

melanggar norma hukum, agama maupun sosial. Dengan menjaga kehormatan diri  berarti 

menjaga kehormatan organisasi. 

Tambahan dari Kepala Kanwil DJPb Prov Kalsel Sulaimansyah bahwa Intergritas dalam 

kegiatan sehari-hari sangatlah penting. Dalam waktu dekat ini adalah pelaksanaan Hard 

Competition mengharuskan nilai integritas yang ada dalam diri tetap terjaga dan 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 



BAIMBAI 

(Berpendapat untuk Saling Mengabari dan Satukan Ide) 

Senin, 27 September 2021 (08.30 WITA) 

Narasumber : Sri Ernawati (Pelaksana Bagian Keuangan) 

MC  : Siti Aminah (Kasubag Keuangan)  

TEMA “Mulailah Bekerja dengan Hati” 

Acara dimulai dengan pembacaan doa didalam hati pada masing-masing pegawai yang 

dipimpin oleh Siti Aminah selaku MC BAIMBAI pada hari ini. Setelha itu menyuarakan Salam 

Perbendaharaan yaitu “Kami Insan Perbendaharaan Unggul Tingkat Dunia” 

Bekerja keras merupakan bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, dan 

bekerja ikhlas merupakan bagian dari hati (Motivasi dari Ibu Susi Pujiastuti Mantan Menteri 

Kelautan). Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Selain itu seseorang bekerja bisa karena kemauan, kebutuhan ataupun paksaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bekerja. 

Seseorang yang bekerja hanya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, maka hidupnya 

akan terasa hampa dan selalu merasa kurang.Tetapi jika kita bekerja dengan niat untuk ibadah 

dan hati yang tulus, maka pekerjaan kita akan mudah dan diridhoi oleh ALLAH. 

Bekerja dengan hati akan lebih enak dan tenang. Jika kita bekerja dengan hati, maka kita akan 

terus merasakan syukur atas apa yang sudah kita miliki sekarang. Tips bekerja dengan hati 

yaitu: Niatkan karena ALLAH, yakin bahwa pekerjaan yang sudah kita lakukan bermanfaat 

untuk orang lain dan tetap bersyukur, dan selalu memberikan yang terbaik, serta tidak menunda 

pekerjaan. STOP kemalasan dan selalu berpikir positif. 

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Sulaimansyah memberikan tambahan tentang manfaat kegiatan 

Capacity Building yang dilakukan kemarin. Bahwa, tetap jaga kolaborasi antar bidang dan 

memperkuat hubungan dan dapat lebih solid dalam menjalan tugas dan tantangan yang 

semakin banyak. Terakhir review dan cek kembali tugas-tugas yang belum dilaksanakan 

sampai dengan penghujung triwulan III dibulan September. 
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