
 Tiga Tahun Tahajud
“K E R J A  N YATA”

B E R S A M A
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Tiga tahun kami telah bekerja untuk
membangun morowali,
demi mewujudkan masyarakat
kabupaten morowali yang
sejahtera bersama.

Pak Jalannya
kecepettan

Memang Harus CEPAT.....
Kan.. cuman 5 tahun !!!

Capaian-capaian yang telah kami gapai, adalah hasil
renungan kami saat bersama rakyat, berusaha untuk memahami
dan mengerti apa yang mesti dan harus dilakukan untuk 
meraih kesejahteraan bersama.

“



Beruntung yah....
Punya pemimpin seperti dia.......

    epat 3 (tiga) tahun yang lalu, Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki
    Djanggola, M.Si melantik dan mengambil sumpah bapak Drs. Taslim
dan Dr. H. Najamudin, S.Ag., M.Pd sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Morowali Periode 2018-2023. Pasangan yang menggunakan Ikon
TAHAJUD (Taslim Haji Najamudin) ini memenangkan kontestasi Pilkada
tahun 2018 mengungguli 4 pasangan lainnya dengan suara yang cukup
signikan. Dalam kampanyenya, Tahajud Memilih Visi MOROWALI
SEJAHTERA BERSAMA yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa
Misi dan Program Unggulan. 26 September 2021 yang lalu usia
Pemerintahan Tahajud genap berjalan 3 (tiga) tahun, atau telah
melebihi separuh dari satu periode pemerintahan Kepala Daerah.
Berikut reeksi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
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Program Peningkatan
Tunjangan Kiner ja
honorer dan aparatur
sipil negara (ASN)

Program alokasi dana
modal usaha untuk
badan usaha milik
desa

Program Pembukaan
l a p a n g a n  k e r j a
dengan melibatka
u s a h a  k e c i l  d a n
tenaga kerja lokal

Program bantuan
ai r  bers ih  dan
listrik, terutama
bagi masyarakat
kepulauan

P r o g r a m  b a n t u a n
2 0 0 0  u n i t  r u m a h
l a y a k  h u n i  b a g i
masyarakat, khususnya
d i  w i l a y a h  p e i s i s r
dan kepulauan

Program bantuan
usaha nelayan
d a n  j a m i n a n
ketersediaan bbm

P r o g r a m  b a n t u a n
bagi petani sawah
dan sawit, perbaikan
jalan tani, pembukaan
lahan sawah batu dan
ketersediaan pupuk

Mantap Pak. :)

bagaimana
ikannya ?Alhamdulillah pak...

adakah acara
bakar-bakar
ikan malam ini ?

Bisa
join kah? 

Terimakasih pak !..

Kami telah menyusun 7 program unggulan
untuk mewujudkan Morowali yang sejahtera
bersama................



Program peningkatan
tunjangan kinerja
honorer dan aparatuer
sipil negara (ASN)
tersebut terwujud
dalam dua program
yang telah kami susun.

PROGRAM PENINGKATAN
TUNJANGAN KINERJA
HONORER DAN APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN)

Pertama, program peningkatan
tunjangan kesejahteraan PNS.

Tidak hanya itu, peningkatan penghasilan
non PNS juga naik sebanyak 14,3%

CHAPTER 01

“
1

2
Kedua, peningkatan

tunjangan kesehteraan non PNS

Dalam kurun waktu tiga tahun kenaikan tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil mengalami peningkatan
sebanyak 88,44%

25,5%

88,4%

2019 2020 2021

14,3%



Sebanyak 126 desa mendapatkan bantuan Rp 200 juta/desa
yang dikelola melalui badan usaha milik desa (Bumdes) yang
diperuntukkan untuk membangun ekonomi mikro.

PROGRAM ALOKASI DANA MODAL
USAHA UNTUK BADAN USAHA MILIK
DESA.

Dalam upaya membantu produk-produk UMKM agar bisa
mendapat pasar di perusahaan, PEMDA Morowali menjadikan
BUMDES sebagai  perantara (penjual kebutuhan pokok) bagi
masyarakat untuk menyalurkan produk UMKM mereka.

PROGRAM ALOKASI DANA MODAL USAHA UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA

Kami telah mengaloksikan dana yang diperuntukkan
untuk badan usaha milik desa (BUMDES)

Saya meyakini
produk BUMDES
ini dapat bersaing
dengan produk
nasional

IYA PAK ! Ya Allah..
semoga program pemberdayaan
masyarakat melalui pemberian petugas
ibadah dan guru agama ini dapat bernilai
ibadah di hadapanMu...

Aamiin

Aamiin Aamiin
Aamiin Aamiin

Aamiin

Aamiin
Aamiin

Pak..
Akhirnya produk
kami dapat dijual

Saya ikut
SENANG... :)

Saya juga
Pak!

Apa lagi
saya.. :)

CHAPTER 02

2019 2020 2021

25,6M

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELAUI PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS
IBADAH DAN GURU AGAMA SE-KABUPATEN

Hal ini terwujud dalam program pemberian intensif
terhadap petugas peribadatan se-kabupaten Morowali.

....

Sila pertama pancasila.. 
“Ketuhanan..........................................

Kami menyadari agama merupakan fondasi yang sangat
penting bagi keutuhan masyarakat sehingga petugas
peribadatan dianggap sebagai insturmen yang memegang
peran penting dalam menajaga keutuhan tersebut.



CHAPTER 03

PROGRAM PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA DENGAN
MELIBATKAN USAHA KECIL
DAN TENAGA KERJA LOKAL

Dalam 3 tahun, pembukaan
lapangan kerja yang melibat-
kan usaha kecil dan tenaga
kerja lokal mengalami kenai-
kan dengan total penambahan
tenaga kerja lokal mencapai
angka 759.

PEMBERDAYAAN UMKM 

Usaha mikro meningkat sebanyak
4191, usaha kecil sebanyak 398
Dan usaha menengah sebnanyak
14 Kenikan tenaga kerja pada
unit usaha mikro menikat sebanyak
6.000 Kecil sebanyak 829 serta
menegah sebanyak 69

PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA



Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Bekerjasama Dengan
PLN untuk Memenuhi kebutuhan
masyarakat akan Listrik
Khususnya bagi masyarakat
pulau

CHAPTER 04
Kurangnya ketersediaan air Bersih di kawasan
kepulauan membuat pemerintah daerah melalui
PDAM untuk  mengoptimalkan kinerjanya dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap
air bersih.

Dalam 3 tahun pemerintahan “tahajud”
Peningkatan akan ketersediaan air bersih
telah terealisasi di beberapa kecamatan
serta mampu memenuhi kebutuhan ribuan
rumah tangga akan air bersih.  

2018 2021

236,77%

Sepanjang 26,98km pembangunan
jalan, 107,34 km peningkatan jalan,
dan 10 unit jembatan yang telah kita
bangun.

54 km Pembangunan jaringan
listrik, 1243 meteran listrik
gratis, 1587 unit pemasangan,
lampu jalan 268 unit dan
pengadaan PLTS SHS, hanya
dalam kurun tiga tahun



CHAPTER 05
2.000 rumah
layak huni
mesti cepat
dilaksanakan
dengan menggunakan
dana APBD

saya juga telah mencatata
beberapa masukan pak
agar program ini tepat
sasaran

Semakin hari
tuntutan hidup
semakin berat

hanya dalam kurun
3 tahun kami telah
membangun 2.615
rumah layak huni,
1.109 menggunakan
APBD, 216 Mengguna-
kan DAK dan 1.292 
menggunakan BSPS

Alhamdulillah



PROGRAM BANTUAN USAHA NELAYAN
DAN  KETERSEDIAAN BBM

CHAPTER 06

Sebanyak 994
alat bantu tangkap,
367 alat tangkap,
571 alat pengelola-
han, 270.500.000
bibit udang, dan
194 bibit rumput
laut kami realisasi-
kan untuk pera
nelayan



54 kapal kayu dan 802
kapal fiber untuk nelyan.
Hal ini  kami upayakan
agar semua nelayan di
Kabupaten Morowali
mendapatkan bantuan
sarana pendukung.



BPJS ketenaga kerjaan itu memberikan
jaminan untuk kita (neyalan) dalam hal
kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.



Capaian UHC
(Universal Healt Converage)

BAGAIMANA DENGAN JAMINAN SOSIAL
MASYARAKAT MOROWALI?

Perseptember 2020, pemerintah daerah
memberikan BPJS ketenagakerjaan melalui
apbd kepada seluruh tenaga kontrak guru,
tenaga kesehatan, honorarium staf
adminsitrasi pemda (non asn), pengurus
rumah ibadah, guru agama, dan petugas
kebersihan rumah ibadah ( 5.581 orang).

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah,
Morowali 148.656 jiwa

Selisih terhadap
peserta

Capaian Peserta

97,99%

Peningkatan Peserta 
bantuan jaminan
kesehatan sebanyak
417.549 dalam kurun
waktu tiga tahun
bagaimana
pendapatnya pak ?

Hal tersebut menjadi indikator
bahwa kami serius dalam
membangun Morowali yang
sejahtera bersama !!!

Tulis namanya
disini pak...

Maaf saya kurang
bisa melihat
dengan  jelas lagi



PROGRAM BANTUAN BAGI PETANI SAWAH 

CHAPTER 07

    antuan peralatan pasca tani yang
    moderen juga menjadi salah satu
program yang dipr ior i taskan
pemerintahan tahajud. Peningkatan
alat bantu tani sebanyak 60 unit
peralatanmodern meningkat sejak
3 tahun terakhir. “

Saya jadi
terharu pak... :’(

Akhirnya petani
dan peternak
bisa sejahtera

Biasanya satu hektar padi selesai dipanen dalam waktu 2 hari namun dengan alat ini
hanya butuh 2-3 jam kerja panen sudah rampung, sehingga bidang pangan harus
diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan serta mendukung pemulihan ekonomi

15 unit Combine
Harvester besar

24 Power
Thresher Multiguna

5 Corn
Sheller

4 Unit Vertical
Dryer dan 1 Unit
Drayer UV

SP3T 1 unit 

B

efisiensi dalam
pertanian sangat
dibutuhkan



1.208 ekor bibit sapi
dan  229 ekor kambing
juga telah direalisasikan

untuk peternak

sapinya
sehat� !!

205.488 meter jalan tani,
juga telah kita bangun. 

Kehadiran pabrik
kelapa sawit di Morowali yang
berkapasitas 60.000 ton perhari
memudahkan para petani sawit
dalam mendistribusikan hasil panen mereka,
hal ini juga berdampak pada harga
tandan buah segar (TBS) yang tinggi
sehingga petani sawit bisa sejaterah

Kerjasama dengan PT. IMIP terkait penyerapan
tenaga kerja lokal, dan hasil pertanian dan
perikanan serta pemberdayaan UMKM

“kami juga telah bekerjasama
dengan industri pengelola
sawit sebagai upaya mendorong
harga TBS petani sawit”



Efek Pembangunan Taman Terhadap
Perekonomian Masyarakat

Desa dengan Coverage sinyal tahun 2017 sebesar 55,47%  dan 81,25% tahun 2021  dan sudah dibangun 
dan beroperasi  8 unit/site  BTS (Base Transceiver Station dari 19 site yang direncanakan

ketersediaan tabung meningkat tiap
tahunnya dari data yang tercatat pada
tahun 2019 sebanyak 280.752 tahun
2021 sebanyak 610.872 dan pada tahun
2021 sebanyak 631.440.

Alhamdulillah..
bisa mencicipi
masakan ibu lagi
tanpa takut Gas
langkah di pasaran

Pembangunan taman kota Fonuasingko dan pantai Matano
dimaksudkan agar dapat menciptakan ruang bagi usaha
mikro kecil menengah



APA YANG TELAH TAHAJUD LAKUKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEAGAMAAN ?

Sebanyak 815 santri
yang kurang mampu
telah menerima
bantuan jaminan hidup
Rp.500rb/santri/Bulan

1.200 tablet Untuk Siswa Daerah
Peisisir dan Kepualauan

15 unit kapal angkut
siswa antar pulau

klo besar
saya juga
ingin 
menjadi
bupati kami merealisasikan sebesar

20% anggaran untuk pendidikan
atau sebanyak 282,7 Milyar

Sebanyak 5.291
Mahasiswa telah
menerima bantuan
beasiswa dan 13
orang mendapat-
kan beasiswa
ke Hadramaut
Yaman

Kami juga telah memberikan
bantuan pada 8 organisasi
keagamaan dengan total
anggaran 910jt

Pada tahun 2021, kami
telah merealisasikan
sebanyak 4,9M untuk 
554 guru keagamaan.
dan sebanyak, 5,9M
untuk 496 tenaga
kebersihan tempat
ibadah., dan 709 pengurus
rumah ibadah sebanyak
8,1M

Dukungan sarana dan prasarana ibadah
dan sarna pendidikan keagamaan 25 unit
dengan total anggaran 2,8 Milyar. Bantuan
hibah 35 unit rumah ibadah dengan total
anggaran 11,4 Milyar. bantuan hibah
pada 32 taman pendidikan total dengan
anggaran 10,3 Milyar.



Pembangunan
Rumah Layak
Huni

Pembangunan
Infrastruktur

Menaikan Honor
PHL Pada
Pemerintah
Daerah

Menaikan insentif
pengurus rumah
ibadah.

1 Milyar bagi
Kelurahan

Bantuan Perahu
(Fiber) dan Mesin
kepada Nelayan.

1 Miliar bagi 6
Pesantren
tahz quran

Bantuan biaya
Pendidikan Santri
di Yaman.

Tahun Pertama Kepemimpinan TAHAJUD.

2019

Kita harus bergerak
cepat 5 tahun adalah
waktu yang singkat 

Saya juga
telah mencatat
beberapa langkah
yang mesti dilakukan

Dalam pelaksanaan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
Bupati Taslim dan Wakilnya
Dr. H. Najamudin, melakukan
kontrol yang ketat terhadap
pelaksanaan APBD tersebut baik
dari segi pendapatan maupun
dari aspek Belanja Daerah.
Dengan berbagai upaya ini,
hingga akhir pelaksanaan
APBD TA 2019, daerah hanya
memiliki Deviasi belanja dan
pendapatan sebesar 20,1 Miliyar.



Dengan Pengelolaan Keuangan yang
baik ini, sampai akhir Desember
2020, keadaan keuangan daerah
menunjukkan Surplus sekitar 67 Miliar
Rupiah.  Selain itu, selama tiga
tahun penyelenggaraan
Pemerintahan Tahajud ini, Opini
Pemeriksaan BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) seluruhnya meraih
Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2021, program dan
kegiatan Pemerintahan Tahajud

mulai memberIkan hasil dan
menggambarkan perkembangan
yang menggembirakan khususnya

dalam indikator makro maupun
indikator pembangunan lainnya.



MOROWALI

Indek Pembangunan
manusia

72,21%

28,93%
Pertumbuhan Ekonomi

Gini Rasio

Indeks Pembangunan
ekonomi inklusif

6,13%

0,290%

SULAWESI TENGAH
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