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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur dipersembahkan keharibaan Allah Swt., 

karena buku dengan judul KEPEMIMPINAN H. 

NADJAMUDDIN (Ulama, Umara dan Wirausahawan Bugis dalam 

Kiprahnya Membangun Umat di Kalimantan Timur) telah selesai 

ditulis. Buku ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran 

yang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

Mengkaji tokoh seperti H. Nadjamuddin sangat penting 

untuk dieksplor, mengingat dia adalah seorang Ulama dengan 

pengetahuan agama yang sangat dalam, sekaligus seorang Umara, 

dan Wirausahawan. Sangat jarang seorang Ulama dewasa ini 

mampu menggabungkan ketiga aspek ini. Kesuksesan dakwah 

dan Pendidikan Islam yang dilakukan membuatnya sukses karena 

tidak bergantung kepada bantuan pemerintah dan uluran tangan 

dari masyarakat, karena dia sukses dalam bidang bisnis dalam 

mensuppor pemberdayaan ummah di Kalimantan Timur. 

Pendidikan modernis diperoleh dari sekolah dasar 

Muhammadiyah hingga Muallimin, sementara pengetahuan 

tradisionali dia peroleh dari pondok pesantren As’adiyah 

Sengkang, sebuah pesantren tua yang sudah eksis sejak zaman 

kerajaan dan sudah mencetak ulama-ulama besar di Sulawesi 

Selatan. Denga corak pemikiran penggabungan modernis dan 

tradisionalis tersebut sangat mendukung aktifitasnya dalam 

membangun umat di Kalimantan Timur. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini kemungkinan besarnya 

masih terdapat kelemahan dan kesalahan, sehingga diharapkan 

keritikan yang sifatnya membangun dari pihak pembaca. Semoga 

buku ini bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis 

dalam rangka pengembangan informasi ilmiah tentang pentingnya 

pengkajian tentang Ulama, Umara dan Wirausahawan. 

Terima kasih, wassalam. 

 

   

   

     Makassar,  Juli 2020 

     Tim Penulis 

 

 

 

     Muhammad Saleh Tajuddin 

     Andi Tenri Yeyeng 

     Muh. Natsir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tulisan ini mengkaji tentang Ulama Bugis H. 

Nadjamuddin yang memiliki multi talenta, yaitu Ulama, 

Umara dan Bisnisman. H. Nadjamuddin adalah ulama besar di 

Kalimantan Timur yang telah sukses dalam membangun umat 

di Kalimantan Timur. Dia mendirikan sekolah al-Islah yang 

murid-muridnya banyak yang sukses sebagai pemimpin di 

wilayah Kalimantan Timur. H. Nadjamuddin dalam masa 

hidupnya sukses berkarir sebagai pimpinan wilayah 

Muhammadiyah Kaltim, kepala sekolah, ketua partai Masjumi, 

dan bahkan sukses dalam dunia bisnis yang digelutinya untuk 

menopang dakwahnya. Di masa pensiun, H. Nadjamuddin 

menghabiskan waktunya berdakwah dan mengabdikan diri 

dalam dunia pendidikan non-formal dengan menjadikan 

Masjid besar ukhuwah Muara Badak sebagai sentral aktifitas 

keagamaan yang dia bangun sendiri di atas tanah milik yang 

dia wakafkan. Masyarakat Muara Badak sangat 

menghormatinya sebagai ulama kharismatik dan H. 

Najamudin atau lebih akrab dikenal di kalangan keluarganya 

dengan nama Mappatoba adalah seorang ulama Bugis asal 

kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.  
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H. Nadjamuddin, di Kalimantan Timur lebih dikenal 

dengan panggilan “guru”, adalah seorang ulama kharismatik 

dan memiliki wawasan keislaman luas yang mampu 

mengintegrasik corak keislaman modernis dan tradisionalis 

yang dielaborasi dalam otoritas keilmuannya dan dijadikan 

landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi keilmuan dalam 

mengembang misi keislaman di Kalimantan Timur. Lahir di 

Bulukumba dalam lingkungan tradisi keluarga 

Muhammadiyah dengan mengecap pendidikan hingga 

Muallimin Muhammadiyah, namun sempat mengecap 

pendidikan tradisionalis keulamaan di Perguruan Islam Tertua 

di Sulawesi Selatan, yaitu Ma’ahad As’adiyah Sengkang.  

Destinasi utama dalam mengembang misi 

keagamaannya adalah Kalimantan Timur, sebab dia melihat 

bahwa masyarakat di wilayah itu masih sangat ketinggalan 

dalam aspek keislaman. Kariernya diawali dengan bisnis 

menjadi modal dasar dalam mengembangkan dan meraih misi 

keislaman yang diemban. Selain itu, keaktifannya di organisasi 

Muhammadiyah mengantar kariernya di bidang politik, yaitu 

menjadi ketua Masyumi di Kalimantan Timur. Saat Masyumi 

dibubarkan, dia menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Kalimantan Timur. Dalam karir politiknya, Nadjamuddin 

pernah menjadi Ketua/Ketua Komisi Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD) wilayah Kalimantan Timur. Dalam bidang 

keagamaan, Nadjamuddin membangun Masjid Besar 

Ukhuwah di Muara Badak di atas tanah yang dia wakafkan.  

Tulisan ini sangat penting dilakukan sebab jarang 

seorang ulama yang mampu mengintegrasikan tiga aspek 

yaitu politik, agama dan bisnis. Selain itu, dia adalah seorang 

ulama yang mampu mengintegrasikan corak keislaman 
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modernis (Muhammadiyah) dan corak keislaman tradisionalis 

(Pompes Asy'adiyah).   

Dalam sejarah Islam awal, keberhasilan dakwah 

Rasulullah karena kemampuan para pemimpin Islam 

mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam mengembang 

misi Dakwah Islamiyah.1 Sebelum nenjadi pemimpin Islam, 

Rasulullah mengawali kariernya sebagai enterpreunership.2 

Begitupula dengan para sahabat Rasulullah seperti Abubakar 

Ashidiq adalah pakar di bidang ekonomi. Abubakar Ash 

Siddiq menjadikan waqaf berupa tanah pertanian dan air 

sebagai aset yang perlu dikembangkan dalam aktifitas 

ekonomi Islam dalam menunjang kesejahteraan para guru 

dalam mengembangkan dakwah Islam. H. Abd. Hadi 

mengatakan bahwa selama 27 bulan masa pemerintahannya, 

Abu Bakar Ashsiddiq telah banyak mengatasi permasalahan 

kemiskinan ummat melalui pengelolaan zakat secara 

profesional.3 Umar bin Khattab adalah dikenal sebagai ahli 

strategi perang dan juga berhasil dalam mengembangkan 

sebuah model ekonomi ummah dan mengembangkan konsep 

                                                           
1 Jonathan Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political 

and Religious Challenge in Contemporary (France Virginia: Brooking 
Institution Press, 2007), h. 89.   

2 PRM Faizal, AAM Ridwan, AW Kalsom, The Enterpreneurs 
Characteristic from al-Quran and al-Hadis, International Journal of Trade, 
Economics and Finance vol. 4, no. 4, 2013, h. 191. 

3 H. Abd Hadi, Vision and Mission of Islamic Bank: Vision and 
Mission Critical Review of Islamic Financial Institutions in the Period of 
the Prophet, AfterwardPeriod and Practice in the Age of Now, 
International Journal of Business and Law, August vol. 10, no. 4, 2016, h. 41-
47.   
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Islam baitul mall lebih maju.4 Usman bin Affan adalah ahli 

dalam administrasi negara dan pembangunan ekonomi5  dan 

Ali bin Abi Thalib dikenal dengan intelektual Islam yang 

sangat cerdas dan juga dikenal sebagai peletak dasar pilantrofi 

dalam Islam.6 Dari sini tampak bahwa keberhasilan dakwah 

Rasulullah dan para sahabat Khulafaurrasyidin karena 

nengintegrasikan aspek politik, agama dan ekonomi.  

Kesuksesan para ulama yang membawa Islam di 

wilayah Nusantara tidak lepas dari keberhasilan mereka dalam 

mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Bahkan teori yang kita 

kenal dan digunakan selama ini bahwa Islam di Indonesia 

(Nusantara) dibawa oleh para pedagang, meskipun penulis 

cenderung tidak sependapat terhadap teori ini. Merle Calvin 

Rickles mengatakan bahwa pada masa khalifah Usman bin 

Affan, sudah ribuan pedagang Muslim yang tersebar ke 

beberapa negara seperti Cina, India termasuk Indonesia yang 

memiliki peranan penting dalam menyiarkan agama Islam di 

Asia. Melalui kontak perdagangan inilah Islam sangat cepat di 

terima oleh masyarakat setempat.7 Namun yang perlu 

                                                           
4 Hasim, The Implementation of Baitul Mall Management in 

Early Islam as the Alternative to Increasing People’s Economy: Case 
Study on the Management of Mosque in Yogyakarta. Proceeding of 
International Conference on Art, Language, and Culture, 2017, h. 375-395 

5 Umarul Faruk Abubakar, Asyiyasah al-Iqtishadiyah ‘Indal Khaifah 
Itsman bin Affan Radhiallahu. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, h. 27. 

6 Izzatullah Mawlaniyah dan Mahmud Rida Tawakkuli, 
Philantropic Ideals in Imam Alui’s Rule, Message of Thaqalyn, vol. 13, no. 
4, Winter, 2013, h. 21-43  

7 Merle Calvin Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008 
(Jakarta: Serambi, 2008), h. 27  
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garisbawahi bahwa kesuksesan dakwah Islam di wilayah 

nusantara adalah faktor pendukungnya bidang ekonomi.  

Dari latar belakang di atas, penulis perlu mengkaji figur 

Ulama Bugis yang namanya tidak setenar ulama Bugis lainnya 

seperti Abdullah Said, namun ketokohan H. Nadjamuddin 

sebagai Ulama, Umara dan Enterpreunership perlu dieksplor 

untuk mengetahui pemikiran dan sepak terjangnya di dunia 

politik dalam mengemban misi Islam dan pemberdayaan umat 

di wilayah Kalimantan Timur.  

 

B. Permasalahan  

 

1. Bagaimana latar belakang dan corak pemikiran H. 

Nadjamuddin dalam mengembang misi Islam dan 

pemberdayaan umat di Kalimantan Timur? 

2. Bagaimana pola kepemimpinan H. Nadjamuddin? 

3. Bagaimana kiprah perjuangan H. Nadjamuddin 

mengembangkan Islam dan umat dalam 

mengintagrasikan aspek agama, politik dan bisnis 

4. Bagaimana pengaruh H. Nadjamuddin pada 

masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, dan 

masyarakat Muara Badak pada khususnya.  

 

C. Tujuan Penulisan 

  

1. Untuk mengetahui latar belakang dan corak pemikiran 

H. Nadjamuddin dalam mengembang misi Islam dan 

pemberdayaan umat di Kalimantan Timur. 

2. Untuk mengetahui pola kepemimpinan H. 

Nadjamuddin saat menjadi ketua Masyumi dan 
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Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Kalimantan 

Timur. 

3. Untuk mengetahui kiprah perjuangan H. Nadjamuddin 

mengembangkan Islam dan umat dalam 

mengintagrasikan aspek agama, politik dan bisnis. 

4. Untuk mengeksplorasi pengaruh H. Nadjamuddin pada 

masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, dan 

masyarakat Muara Badak pada khususnya 

 

D. Kegunaan Penulisan  

 

Kegunaan penulisan ini dibagi atas dua bahagia:  

1. Kegunaan Teoretis. 

a. Kegunaan Teoretis diharapkan tulisan ini dapat 

menjadi dasar bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pemikiran, keislaman 

dan keindonesiaan, khususnya bagi yang ingin 

mengeksplorasi lebih jauh tulisan bidang tokoh atau 

ulama di Indonesia pada umumnya dan masyarakat 

intelektual di Sulawesi Selatan dan Kalimantan 

Timur pada khususnya. 

b. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi civitas 

akademika di UIN Alauddin Makassar, khususnya 

yang tertarik mengkaji tentang wacana tokoh atau 

ulama di atau dari Sulawesi Selatan. 

 

2. Kegunaan Praktis. 

a. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kalangan keluarga dan murid-murid H. 

Nadjamuddin, baik yang tinggal di wilayah 
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Sulawesi Selatan maupun yang berada di 

Kalimantan Timur untuk mengenang dan 

mengingat kembali ajaran-ajaran yang pernah dia 

sampaikan. 

b. Tulisan ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat 

Kalimantan Timur untuk mengenang jasa-jasa 

perjuangan H. Nadjamuddin dalam 

mengintegrasikan aspek politik, agama dan 

ekonomi. 

c. Tulisan ini diharapkan berguna bagi pemerintah 

Kalimantan Timur dalam mengembangkan metode 

dan contoh keteladanan H. Nadjamuddin melalui 

rekam jejak dan menjadikannya sebagai role model 

bagi pengembangan good govermence dan 

pengembangan civil society di Kalimantan Timur di 

masa-masa yang akan datang. 

 

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan  

 

    1. Definisi Operasional 

 Sebelum memberikan definisi operasional tentang 

pembahasan ini, penulis mencoba memberi pengertian judul 

dengan arti per-suku kata, di antaranya:    

Ulama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau 

pengetahuan agama Islam.8 Muhammad Qasim Zaman 

menjelaskan bahwa ulama dapat diartikan sebagai seseorang 

                                                           
8Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).   
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yang memiliki otoritas keagamaan dalam ajaran Islam dalam 

berbagai aspeknya.9  

Umara atau pemimpin/kepemimpinan. Kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang dalam area tulisan dan 

keterampilan praktis yang memiliki kemampuan 

mempengaruhi, memberi petunjuk, dan membimbing orang 

lain, baik secara individu, team, maupun organisasi.10 

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami 

pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Atau 

dengan kata lain, integrasi sosial adalah proses penyesuaian di 

antara unsur-unsur saling menyesuaikan di antara unsur-

unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat 

sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang 

memiliki keserasian fungsi.11 

Pembangunan dapat diartikan sebagai ikhtiar untuk 

mengubah keadaan dunia masa lampau yang tidak sesuai 

dengan cita-cita kehidupan manusia lahir maupun batin 

dengan tujuan agar dapat mewariskan masa depan yang 

membahagiakan bagi generasi yang akan datang, baik dalam 

aspek ekonomi, politik, lingkungan, agama, dan sosial.12 

Politik. Dalam wikipedia dijelaskan bahwa politik 

adalah “the way that people living in groups make decision. 

Politics is about making agreements between people so that 

they can live together in groups such as tribes, cities, or 

                                                           
9Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: 

Custodians of Change (Princeton: A Princeton University Press, 2010), h. 7.  
10Reger Chin, Examining Teamwork and leadership in the fields 

of Publik Administration, Leadership, and Management. An International 
Journal, Vol. 21, issue 3/4, 2015. h. 199-216.  

11http://id.m.wikipedia.org/wiki/integrasi_sosial.   
12Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).   

http://id.m.wikipedia.org/wiki/integrasi_sosial


Kepemimpinan H. Nadjamuddin                   M. Saleh, A. Tenri, M. Natsir 

9 
 

countries.”13 Politik adalah cara hidup masyarakat yang hidup 

dalam kelompok-kelompok dalam membuat keputusan. 

Politik adalah pembuatan keputusan bersama antara 

masyarakat di mana mereka dapat hidup bersama dalam grup, 

seperti suku-suku, kota-kota, atau negara-negara. 

Agama. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa agama adalah sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang 

Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dengan lingkungannya.14 

Wirausaha atau bisnis. Secara historis kata bisnis 

berasal dari bahasa Inggeris business, dari kata busy yang 

berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun 

masyarakat. Dalam konteks ekonomi, bisnis adalah suatu 

organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen 

atau bisnis lainnya. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan 

dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan 

pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.15 

Jadi yang dimaksud dengan Ulama, Umara dan 

Wirausahawan: Kiprah Kepemimpinan Ulama Bugis H. 

Nadjamuddin dalam Mengintrasikan dan Membangun Politik, 

Agama dan Bisnis di Kalimantan Timur dalam tulisan ini 

adalah Integrasi keilmuan dan kiprah kepemimpinan H. 

Nadjamuddin dalam bidang agama, politik dan bisnis dalam 

melakukan pembangunan masyarakat Islam (umat) di 

Kalimantan Timur. 

 

                                                           
13http://simple.m.wikipedia.org/wiki/politics  
14Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).  
15 http://id.m.wikipwdia.org/wiki/bisnis  
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    2. Ruang Lingkup Pembahasan /Fokus Tulisan 

 Tulisan ini fokus kepada figur kepimimpinan H. 

Nadjamuddin dalam mengintegrasikan agama, politik dan 

bisnis dalam mengembangkan misi dakwanya di Kalimantan 

Timur. 

 

F. Sistematika Penulisan  

 

Bab Pertama tentang Pendahuluan memuat beberapa 

aspek, di antaranya: Latar belakang, Permasalahan, Tujuan 

Tulisan, Kegunaan Tulisan, Definisi Operasional dan Ruang 

Lingkup Tulisan (Fokus Tulisan), dan Sistematika Tulisan. Bab 

Kedua tentang Tinjauan Pustaka, Kajian teoretis dan Kerangka 

Pikir. Bab Ketiga tentang Metode Tulisan membahas aspek 

Jenis Tulisan, Teknik pengumpulan Data dan Teknik Analisis 

Data. Bab Keempat tentang Hasil Tulisan mendiskusikan 

tentang aspek Latar belakang dan corak pemikiran H. 

Nadjamuddin dalam mengembang misi Islam di Kalimantan 

Timur, Kiprah perjuangan H. Nadjamuddin mengembangkan 

Islam dalam mengintagrasikan aspek agama, politik dan 

bisnis, dan Pengaruh H. Nadjamuddin pada masyarakat di 

Kalimantan Timur. Bab Kelima tentang Penutup memuat 

tentang Kesimpulan dan Rekomendasi. 

 

G. Novelti/Kebaruan Tulisan 

 

Setelah melakukan penelurusan karya-karya 

sebelumnya, maka ditemukan bahwa tulisan ini bersifat asli 

dan baru, serta belum pernah ada yang melakukan tulisan 
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sebelumnya, baik tulisan di jurnal, buku, maupun hasil tulisan 

dosen, dan mahasiswa berupa skripsi, tesis dan disertasi.  
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BAB II 

 

KAJIAN TEORETIS  

 

 

A. Kajian Pustaka 

 

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkritisi, 

membandingkan, dan menjelaskan gap permasalahan dalam 

sebuah tulisan, sehingga tinjauan pustaka bukan sekedar 

mengemukakan beberapa hasil tulisan yang relevan. Oleh 

karena itu, beberapa literatur yang relevan akan dikemukakan 

dapam laporan tulisan ini: 

Ahmad Suwarno dalam tulisannya Pemikiran Abdullah 

Said tentang Sistem Pengkaderan dan Dakwah Hidayatullah serta 

Aplikasinya Pondok Pesantren Hidayatullah menjelaskan tentang 

implementasi pemikiran Abdullah Said di Pondok pesantren 

Hidayatullah dan solusi yang diberikan dalam memecahkan 

persoalan di masyarakat.16  Tulisan ini berupa Tesis Magister 

yang mengangkat ulama Bugis yang mendirikan Pesantren 

Hidayatullah di Balikpapan Kalimantan Timur, meskipun 

tulisan ini dilakukan pada Cabang Pesantren Hidayatullah di 

Surakarta. Abdullah Said adalah Ulama Bugis Sinjai dengan 

                                                           
16 Ahmad Suwarno, Pemikiran Abdullah Said tentang Sistem 

Pengkaderan dan Dakwah Hidayatullah serta Aplikasinya di Pondok 
Pesantren Hidayatullah Semarang, Tesis Magister Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013.   
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latar belakang organisasi Muhammadiyah tetapi berhasil 

mendirikan pesantren Hidayatullah yang memiliki cabang 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. H. Nadjamuddin tidak 

sepopuler dengan Abdullah Said, sebab Abdullah Said 

mendirikan Pesantren Hidayatullah yang memiliki cabang 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sosok 

Abdullah Said banyak dikaji atau ditulis oleh para sarjana. 

Anregurutta Haji Muhammad As’ad al-Bugisy (1907-1952) 

and his Pesantren’s Role in the Maintenance of Bugis literacy in 

Contemporary South Sulawesi, ditulis oleh Wahyuddin Halim 

menjelaskan tentang peranan Muhammad As’ad al-Bugisi 

dalam mendirikan pesantren Hidayatullah tahun 1930 dalam 

mempertahankan literasi Bugis dan pengetahuan Islam bagi 

kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.17 Tulisan ini sangat 

menarik yang mengkaji tentang tokoh ulama Bugis AGH. 

Muhammad As’ad al-Bugisy yang dikenal sebagai ulama awal 

di Sulawesi Selatan dan banyak melahirkan ulama-ulama 

popular di Sulawesi Selatan melalui pesantren yang didirikan, 

yaitu As’adiyah yang masih eksis sampai sekarang. Tulisan ini 

mengkaji secara komprehensif tentang AGH Muhammad 

As’ad dalam mempertahankan literasi Bugis dan pengetahuan 

Islam di Sulawesi Selatan, jadi tidak mengkaji tentang 

keberhasilan K. H. Muhammad As’ad di bidang dakwah. 

Hamdar Arraiyyah dalam tulisannya Haji Muhyiddin 

Zain: Tokoh Pendidikan Tinggi Islam di Sulawesi Selatan 

membahas tentang tokoh Bugis yang berjasa dalam 

                                                           
17 Wahyuddin Halim,  Anregurutta Haji Muhammad As’ad al-

Bugisy (1907-1952) and his Pesantren’s Role in the Maintenance of Bugis 
Literacy in Contemporary South Sulawesi, Proceeding International 
Conference, Faculty of Adab and Humanity, UIN Alauddin Makassar, 
2014. 
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mengembangkan pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Selatan. 

Tokoh ini belum banyak dikenal oleh masyarakat Sulawesi 

Selatan, padahal cukup berjasa dalam pengembangan 

pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, di antaranya 

mendirikan perguruan tinggi Islam dan menjadi pemimpin.18 

Jurnal ini mengkaji tentang tokoh Haji Muhyiddin Zain 

sebagai sarjana pendidikan tinggi Islam dan pernah menjadi 

Rektor IAIN Alauddin Makassar. Hanya saja dia tidak 

sepopuler rektor-rektor lainnya, sehingga cenderung 

terlupakan oleh masyarakat sekiranya tidak ada tulisan yang 

mengkaji tentang pemikiran dan kepemimpinannya. Begitu 

juga dengan kepemimpinan H. Nadjamuddin yang cenderung 

terlupakan oleh masyarakat Kalimantan Timur.  

Salah satu tulisan menarik tentang kajian tokoh adalah 

tulisan H. Muh. Yunus Samad dengan judul Pola Pemikiran K. 

H. Abd. Rahman Ambo Dalle dan Implementasinya tentang 

Manajemen Pendidikan Islam dalam Lingkungan Darul Da’wah 

wal-Irsyad (DDI). Tulisan ini mengkaji tentang pemikiran K.H. 

Ambo Dalle tentang Manajemen Pendidikan Islam yang 

didasarkan pada kebersihan tauhid, ketinggian ilmu, dan 

smart syiyasah dengan memprioritaskan sikap kritis, korektif 

dan konstruktif.19 Skripsi ini mengkaji tentang pemikiran K.H. 

Ambo Dalle, pendiri dan pimpinan Pondok DDI Mangkoso, 

dalam aspek manajemen pendidikan Islam. Tulisan ini 

                                                           
18 M. Hamdar Arraiyyah,  Haji Muhyiddin Zain: Tokoh 

Pendidikan Tinggi Islam di Sulawesi Selatan, Edukasi: Jurnal Tulisan 
Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. 14, No. 1, 2016, h. 1 (1-22) 

19H.Muh. Yunus Samad, Pemikiran K.H.Abd. Rahman Ambo 
Dalle dan Implementasinya tentang Manajemen Pendidikan Islam 
dalam Lingkungan Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI). Disertasi Doktor 
UIN Alauddin Makassar, 2014. 
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menarik karena mengkaji sisi lain kepemimpinan K. H. Ambo 

Dalle dalam kepemimpinan manajemen pendidikan Islam dan 

dalam kenyataannya pak Kiay berhasil memimpin pondok 

dalam waktu yang sangat lama dan pondok tersebut 

berkembang dengan pesat hingga dewasa ini. 

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa belum ada yang 

menulis tentang pemikiran H. Nadjamuddin dari berbagai 

aspeknya, sehingga penilitian ini masih baru. 

 

B. Kajian teoretis 

 

Kajian Teoretis ini sangat penting untuk memperkuat 

tulisan sekaligus menjadikan pisau analisis dalam membedah 

persoalan inti dalam tulisan ini. Setelah permasalahan 

dirumuskan, makan proses selanjutnya yang dilakukan dalam 

sebuah tulisan kualitatif adalah menemukan kesesuaian teori-

teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil tulisan 

yang akan dijadikan sebagai landasan teoretis untuk 

pelaksanaan tulisan. James D. Marrow menyebut teori itu 

sebagai konsep rasionalitas.20 Teori dapat dipahami sebagai 

pemikiran rasional yang berkesinambungan dari definisi, dan 

dalil dan saling berangkai dalam sebuah pandangan yang 

sistematis dari sebuah gejala atau realitas sosial.21 Dalam 

membedah permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

tulisan ini, penulis akan menggunakan 3 teori yang dianggap 

sangat representatif dalam menganalisis kepemimpinan H. 

                                                           
20 James D. Morrow, Game Theory for Political Scientiests, 

(Princeton: Princeton University Press, 1994), h. 2.  
21 John W. Creswell, Research Design: Qualitative and Quantitative 

Approach, (London: Sage, 1993), h. 120  
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Nadjamuddin, yaitu, teori kepemimpinan, teori habitus, 

kapital dan arena, dan teori struktural dan kultural: 

 

1. Teori Kepemimpinan 

Secara umum, kepemimpinan atau pemimpin dapat 

dipahami sebagai suatu proses di mana individu 

mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. 

Kepemimpinan juga dapat dipahami sebagai kemampuan 

untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan 

dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan.22 

Zakeer Ahmed Khan (et.al.) mengatakan bahwa ada 

beberapa teori dalam kepimimpinan, di antaranya: 1) Great 

man theory, yaitu sebuah teori kepemimpinan yang 

menekankan aspek kebudayaan manusia yang membutuhkan 

pahlawan untuk mendefinisikan kesuksesan-kesuksesan 

mereka dan untuk menjastifikasi kegagalan-kegagalan mereka. 

Jadi great man theory ini menyatakan bahwa para pahlawan 

lahir dengan memiliki kekuatan fisik dan karakter personalitas 

dan hanya merekalah yang dapat membantu masyarakat 

melalui potensi kepahlawanan sehingga mereka dapat menjadi 

pemimpin. 2) Trait theory adalah sebuah teori yang 

menekankan aspek emergent trait (heriditas) manusia seperti 

intelegensi, daya pikat, dan rasa percaya diri, dan aspek 

efectiveness trais didasarkan atas latihan, pelajaran dan 

pengalaman, termasuk kharisma. 3) Contigency theory 

(situasional) adalah sebuah teori kepemimpinan yang 

menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang 

                                                           
22 Armanu Thoyeb, Hubungan Kepemimpinan, Budaya, 

Strategi, dan Kinerja: Pendekatan Konsep, Jurnal Manajemen dan 
Kewirausahaan, Vol. 7, No. 1 Maret 2005, h. 60.  
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berharga kecuali gaya kepemimpinan yang digunakan 

didasarkan atas kualitas pribadi calon pemimpin. Menurut 

teori ini, tidak ada jalan tunggal untuk memimpin sebab 

dimensi internal dan eksternal lingkungan mensyaratka 

seorang pemimpin mampu mengesplor kemampuannya untuk 

beradaptasi dengan situasi tertentu. 4) Style and behavior theory. 

Teori ini merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan 

signifikansi skill kepemimpinan dimana seorang pemimpin 

memiliki performans dan tindakan yang sama dengan 

kapasitas atau skil dengan pemimpin sebelumnya. Ada tiga 

gaya kepemimpinan dari teori ini, yaitu para anggota (yang 

dipimpin) melayani para pemimpin demokratis dengan penuh 

kepuasan, kreatifitas dan motivasi, mempertahankan 

hubungan yang baik dengan pemimpin, dan otokratik 

pemimpin fokus pada kualitas output (produktifitas).23 

5) Transactional Theory adalah sebuah teori yang 

menekankan aspek kepemimpinan yang menggambarkan 

hubungan pemimpin dan pengikutnya yang didasarkan atas 

rangkaian persetujuan antara pemimpin dan yang dipimpin, 

misalnya pemimpin akan memberi reward kepada 

pengikutnya secara obyektif berdasarkan apa yang telah 

disepakati. 6) Transformational Theory menekankan pada aspek 

bagaimana meningkatkan motivasi dan moralitas keduanya, 

baik pemimpin maupun yang dipimpin.  Jadi teori ini tampak 

adanya penglibatan interaksi yang dipimpin yang didasarkan 

atas nilai, kepercayaan, dan tujuan, atau dengan kata lain teori 

ini menekankan agar para pemimpin dan yang dipimpin 

                                                           
23 Zakeer Ahmed Khan (dkk), Leadership Theories and Styles: A 

literature Review. Journal of Resource Development and Management. Vol. 
16, 2016, h. 2   
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mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mendapatkan 

keuntungan bersama.24 

Berdasarkan ragam teori yang dikemukakan di atas, 

kajian tokoh seperti H. Nadjamuddin dapat dijadikan landasan 

untuk membedah gaya kepemimpinannya, terutama saat H. 

Nadjamuddin menjadi ketua Masyumi, Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah dan ketua/ketua fraksi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) wilayah Kalimantan Timur. 

 

2. Teori Bourdieu (Habitus, Kapital dan Arena) 

Teori Bourdieu terdiri atas 3 teori, yaitu Habitus, 

Kapital dan Arena merupakan tiga rangkaian teori yang sangat 

penting dalam membedah kepemimpinan H. Nadjamuddin. 

Untuk lebih sistematisnya pembahasan, penulis mencoba 

menerangkan ketiga teori ini secara sistematis untuk 

memahami bagaimana rangkaian teori tersebut dan bagaimana 

teori ini dijadikan landasan dalam mengkaji kepemimpinan H. 

Nadjamuddin.  

Pertama, teori Habitus. Habitus dapat dipahami sebagai 

kebiasaan individu atau masyarakat yang sudah terpatri dalam 

diri mereka yang membantu mereka mampu berfikir, merasa 

dan bertindak secara sistematis, simultan dan determinan. 

Ritzer dan Goodman mengatakan bahwa Habitus adalah 

keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat 

yang menjadi tindakan praktis sebagai refleksi atas 

kemampuan yang bersifat alamiah. Jadi Habitus adalah 

sesuatu yang tumbuh dalam diri seseorang atau masyarakat 

secara alamiah melalui sebuah proses sosial yang sangat 

                                                           
24 Zakeer Ahmed Khan (dkk), Leadership Theories and Styles: A 

literature Review. h. 3    



Kepemimpinan H. Nadjamuddin                   M. Saleh, A. Tenri, M. Natsir 

19 
 

panjang, terinternalisasi, dan terstrukturisasi dalam diri 

seseorang atau masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan 

yang terstruktur dengan sendirinya secara alamiah. Namun, 

habitus ini tidak bersifat permanen, ia bisa berubah dalam 

kondisi tertentu yang juga melalui sebuah proses yang 

panjang.25 

Omar Lizardo Habitus ke dalam tiga bagian: 1) Habitus 

memiliki asal-usul dalam perpaduan kreatif konsep yang 

berasal dari antropologi proto-struktural Durkheim dan 

Mauss, struktur pasca-Sausserian antropologi turunan Levi-

Strauss dan dalam strukturalisme genetik psikologis Jean 

Piage. Hal ini berrtolak belakang dengan versi "agency" praktis 

Bourdieu dan juga berlawanan dengan “struktural.”  Habitus 

merupakan sebuah struktur dinamis generatif yang selalu 

menyesuaikan dan mengakomodasi dengan dirinya sendiri ke 

dalam struktur dinamis lain, terutama praktik-praktik yang 

terletak dalam institusi yang lama. 2) Kedua, habitus adalah 

objek teoretis penting sejauh ini mendukung teori Bourdieu 

dan menjadi formalisme posisional rasionalis murni dengan 

“agen” tanpa body yang tertanam dalam bidang strategi untuk 

mengakumulasi berbagai jenis modal. Misalnya, sikap teoretis 

yang diusulkan oleh teori rasional Anglo-Saxon atas jaringan 

aktor yang berorientasi dan kadang-kadang melekat pada 

Bourdieu sendiri yang memungkinkan Bourdieu menganalisis 

agen sosial sebagai fisik, tunduk pada perkembangan, kognitif 

dan kendala emosi yang dipengaruhi oleh fisik dan 

kelembagaan yang sangat nyata atas konfigurasi bidang. 3) 

Jalan berliku dari asal mula intelektual habitus memungkinkan 

                                                           
25 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Klasik Post-Modern 

(Jakarta: Kreasi Wacana, 2012), h. 2012), h. 581.  
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kita untuk menghargai Bourdieu dalam mengembangkan gaya 

baru analisis sosiologis, yang dianggap benar sebagai sosiologi 

kognitif kreatif yang menganggap serius aspek kesejarahan 

dalam pengembangan skema persepsi, klasifikasi dan tindakan 

yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk reproduksi dan 

perubahan sosial struktural makro. Di sini dimembahas secara 

detail tentang pengaruh Jean Piaget yang diakui oleh 

pemikiran Bourdieu. Banyak alat konseptual dan definisi dari 

habitus yang dapat ditelusuri kembali keperpaduan unik 

strukturalisme dan Piaget tentang psikologi perkembangan 

kognitif, khususnya generalisasi gagasannya mengenai operasi 

teori grup matematika dan logika formal ke dalam kognisi dan 

tindakan fisik praktis.26 

Menurut Pierre Bourdieu, Habitus adalah struktur 

tersusun, prinsip generatif dari perbedaan dan praktik spesial 

seperti - apa itu makan, dan bagaimana cara dia makan, apa itu 

olah raga dan bagaimana dia mempraktikkan. Dalam aspek 

politik, pendapat merupakan cara dia mengekspresikan ide 

mereka secara sistematis, tentu berbeda dari kegiatan pemilik 

industri. Habitus adalah juga terkait dengan penataan struktur, 

berbeda dalam mengklasifikasi skema prinsip klasifikasi, dan 

perbedaan antara prinsip penglihatan dan divisi. Habitus juga 

membuat perbedaan yang kontras, misalnya mereka 

melakukan perbedaan antara apa itu bagus dan apa itu buruk, 

                                                           
26 Omar Lizardo, The Cognitive Origins of Bourdieu’s Habitus, 

Journal For Theory of Behaviour, Vol. 34, No. 4, 2004, h. 376-401  
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antara apa itu benar dan apa itu salah, antara apa itu 

menyenangkan dan apa itu vulgar.27 

Kedua, pemikiran Bourdeau tentang kapital atau modal. 

Kapital merupakan aspek yang memungkinkan masyarakat 

untuk menemukan kehidupan yang lebih layak di dunia ini. 

Ada berbagai macam bentuk kapital, di antaranya kapital 

kemampuan intelektual atau pendidikan, kapital ekonomi atau 

uang, dan kapital budaya atau jejaring. Kapital ini dapat 

diperoleh jika seseorang memiliki habitus yang tepat dalam 

hidupnya.28 Bourdeau memberi contoh 3 negara maju yang 

memiliki modal atau kapital ekonomi dan budaya yang 

mapan, yaitu Amerika Serikat, Prancis dan Jepang. Bourdeau 

juga melihat bahwa modal intelektual seperti professor 

merupakan modal besar yang dapat memberi kontribusi besar 

dalam memajukan sebuah bangsa, dan ini bertentangan atau 

kontras dengan para pekerja yang tidak memiliki skill, 

sebagaimana banyak didapati di negara-negara yang tidak 

maju. Modal memainkan peranan yang sangat penting dalam 

relasi kekuatan sosial, di mana modal menyiapkan sarana 

dalam bentuk dominasi non-ekonomi dan hirarki sebagai kelas 

sosial yang membuatnya berbeda dengan lainnya. Modal 

adalah simbol dari adanya garis pembeda dalam masyarakat, 

dimana masyarakat terstratafikasi dari kepemilikan modal.29 

                                                           
27  Pierre Bourdieu, Physical Space, Sosial Space, and Habitus, 

Rapport 10 Institutt for Sociologi og Samfunnsgeografi Universitetet i Oslo, 
1996, h. 10 

28Ritzer dqan Goodman, Teori Sosiologi Klasik-Post Modern 
(Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2012), h. 581  

29 Pierre Bourdieu, Physical Space, Sosial Space, and Habitus, 
Rapport 10 Institutt for Sociologi og Samfunnsgeografi Universitetet i Oslo, 
1996, h.13-14. 
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Stratafikasi dalam kehidupan sosial yang kontras 

seperti perbedaan antara pekerja profesional seperti professor, 

dokter berbeda dengan para pekerja yang tidak trampil, 

kemudian antara kaum berjois dan proletas merefleksikan 

adanya ketimpangan dalam hal kepemilikan modal. Barang 

siapa yang memiliki modal maka mereka dapat menguasai 

atau paling tidak dapat menyesuaikan diri dengan arena. 

Ketiga, pemikiran Bourdeau tentang arena. Arena bisa 

juga disebut sebagai public sphere atau ruang terbuka dalam 

masyarakat, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena 

seniman dan arena politik. Kunci utama keberhasilan 

seseorang dalam sebuah arena, maka ia harus memiliki habitus 

dan kapital.30 

Arena sosial didasarkan atas sebuah sistem sejarah 

yang digeneralisasikan dan dapat dibagi ke dalam berbagai 

bidang, seperti seni, literatur, karir atau sains, di mana aspek 

ini bisa dibagi lagi ke dalam sub bagian, seperti tulisan biologi 

atau tulisan manajemen. Buordieu memahami bahwa arena 

sosial itu bisa bersifat universal bisa juga bersifat mikro di 

mana setiap arena dapat diintegrasikan dan saling berinteraksi 

antara satu arena dengan arena yang lain berdasarkan aturan 

spesifik setiap arena. Internalisasi aturan-aturan yang lebih 

spesifik memungkinkan arena untuk dapat mengantisipasi 

setiap persoalan yang akan di hadapi pada masa-masa yang 

akan datang. Tidak ada aturan global yang dapat diaplikasikan 

kepada setiap bidang lapangan. Aturan perspektif dalam 

sebuah arena sosial hanya dapat diketahui melalui tulisan 

empiris.  

                                                           
30 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Klasik-Post Modern 

(Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2012), h.583. 
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Oleh karena itu, Buordeous menyatakan bahwa 

berdasarkan aturan-aturan unik tersebut, setiap arena bersifat 

independen. Namun demikian, dia juga menggarisbawahi 

bahwa independensi setiap bidang bersifat relatif sebagai yang 

dapat disesuaikan ke dalam arena sosial. Misalnya, bidang 

intelektual memungkinkan untuk dapat dipengaruhi oleh 

arena, ekonomi, politik atau agama.31 

Teori Buordieu yang terdiri atas teori habitus, modal 

dan arena ini sangat sesuai dengan pembahasan tulisan ini. 

Teori habitus dipahami sebagai keterampilan yang dimiliki 

oleh seseorang atau masyarakat yang menjadi tindakan praktis 

sebagai refleksi atas kemampuan yang bersifat alamiah. Modal 

berkaitan dengan kemampuan ekonomi, dan arena meliputi, 

arena seniman, arena politik dan lain-lain. Kemampuan 

alamiah, kepemilikan modal dan arena H. Nadjamuddin 

mengantarkannya dalam penguasaan keterampilan dalam 

berceramah, berbisnis dan memimpin menghantarkannya ke 

puncak karir di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, teori 

Bourdeau ini sangat sesuai dalam menganalisis figur H. 

Nadjamuddin, baik sebagai tokoh agama, pemimpin politik 

dan juga sebagai bisnismen. 

 

3. Teori Dakwah Struktural dan Kultural 

Teori penyebaran Islam di Indonesia dikenal melalui 

dua cara, yaitu melalui jalur struktural dan jalur kultural. Yang 

dimaksud teori melalui jalur struktural adalah penyebaran 

Islam dilakukan melalui jalur pemerintahan atau negara, 

                                                           
31 M. Walther, A Comparative Study Based on Buerdious’s 

Theory of Practice, http://www.springer.com/978-3-658-05699-5, 2014, 
h. 8.  
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dimana jalur pemerintahan ini dilakukan dengan 

mengislamkan para penguasa atau raja. Sementara itu, teori 

melalui jalur kultural dilakukan dengan cara penyebaran Islam 

langsung ke masyarakat.  

Daud A Tanudirjo menjelaskan bahwa sejak abad ke 

tiga belas, Islam sudah masuk ke Indonesia di mana kerajaan 

pertama masuk Islam di temukan di Sumatra bagian Utara dan 

Islam menjadi kekuatan budaya dan kekuatan politik. 

Selanjutnya, pangaruh Islam menjadi kuat di Jawa, bahkan 

semakin kuat saat Islam menguasaai kerajaan. Jaringan 

perdagangan juga semakin meluas dibawa aturan Islam dan 

menjadikannya sebagai modal dalam penyebaran Islam.32 

Penjelasan Daud di atas menunjukkan bahwa penyebaran 

Islam di Indonesia melaui jalur budaya dan jalur struktural. 

Hal Senada dikemukakan oleh Hasan Muarif Ambari yang 

dikutip dalam  Husaini Husda membagi fase Islamisasi 

Indonesia ke dalam 3 fase, yaitu fase kehadiran para pedagang 

Muslim, fase kerajaan Islam dan fase pelembagaan Islam.33 

Fase pertama, yaitu fase kehadiran para pedagang muslim 

yang dianggap menyebarkan Islam diinterpretasikan sebagai 

gerakan kultural, yaitu model dakwah yang disebarkan 

melalui aspek budaya dimana para penyebar Islam langsung 

ke masyarakat untuk mengislamkan mereka termasuk 

budayanya. Sementara fase kedua adalah sebuah fase di mana 

Islam disebarkan melaui struktural atau kerajaan.  

                                                           
32 Daud A. Tanudirjo,  Theoritical Trend in Indonesia 

Archeology, in Peter J. Uko (ed.)  Theory in Archeology: A World 
Perspective, (Routledge, 2005), h. 82-96 

33  Husaini Husda, Islamisasi Nusantara: Analisis Terhadap 
Diskursus Para Sarjana, Adabiyah, Vol.8, No. 3, 2016, h. 22 (17-29) 
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Di Sulawesi Selatan, masyarakat hanya mengenal Islam 

disebarkan oleh Tiga Dato’ (Dato Patimang, Dato’ Ri Bandang, 

dan Dato’ di Tiro) sebagai penyebar Islam pertama di daerah 

Luwu, Gowa dan Bulukumba pada abad ke 17.34 Ketiga Dato 

tersebut menyebarkan Islam melalui jalur struktural, yaitu 

mereka berhasil mengislamkan para raja Luwu, Gowa dan Tiro 

sehingga dalam waktu singkat masyarak di ketiga kerajaan 

tersebut dalam waktu singkat memeluk ajaran Islam. Padahal 

penyebaran Islam di Sulawesi Selatan melalui jalur kultural 

sudah ada sebelumnya sekitar tahun 1448. Ulama pertama 

penyebar Islam di Sulawesi Selatan adalah Sayyed Husein 

Nadjamuddin al-Akhbar dan meninggal di Wajo sekitar tahun 

1453.35 Meskipun Sayyed Husain tidak begitu popular di 

Sulawesi Selatan dan kurang dikenal sebagai ulama pertama 

menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan, di pulau Jawa sosok 

ulama ini sangat popular dengan nama Jumadil Qubra dan 

dikenal sebagai bapak dan kakek para Wali Songo. Dari uraian 

tersebut dapat dipahami bahwa penyebaran Islam di Sulawesi 

Selatan juga dilakukan melalui jalur struktural dan jalur 

kultural. 

H. Nadjamuddin sebagai pemimpin politik, ulama, dan 

pemimpin organisasi Islam di Kalimantan Timur, 

menggunakan kedua teori tersebut, yaitu jalur kultural dan 

jalur struktural dalam mengembangkan syiar Islam di wilayah 

tersebut. Oleh karena itu, teori ini sangat sesuai dengan kajian 

                                                           
34 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005). 
35 Christian Pelras, Religion, Tradition and the Dynamics of 

Islamization in South Sulawesi, Archiple, 1985, h. 110. 
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ini dalam membedah sosok ulama H. Nadjamuddin dalam 

mengembangkan dakwahnya di Kalimantan Timur. 
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BAB III  

METODE PENULISAN 

 

A. Jenis Penelitian/Penulisan  

Jenis penulisan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah 

kualitatif. Deborah K. Padgett mengatakan bahwa metode 

tulisan qualitatif adalah sebuah metode tulisan yang bersifat 

open sistem (sistem yang terbuka) dimana observasi dan 

wawancara adalah bagian daripada studi itu sendiri. 

Punulisan kualitatif merepresentasikan dunia yang kompleks 

dari para responden secara holistik, menekankan makna dan 

pertanyaan dari eksistensi sebuah realitas obyektif tunggal.36 

Penulisan kualitatif digunakan karena sangat sesuai 

terhadap kajian tokoh Islam atau ulama untuk mengeksplor 

lebih dalam terkait dengan pemikiran H. Nadjamuddin dalam 

mengembangkan misi Islam di Kalimantan Timur.  

 

B. Metode Pendekatan 

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam 

tulisan ini, di antaranya: 

1. Pendekatan historis. Metode pendekatan hisoris 

bertujuan untuk mengeksplor peristiwa masa lampau. 

Peter J. Buckley mengatakan bahwa pendekatan sejarah 

dalam sebuah tulisan adalah mendemonstrasikan 

                                                           
36 Deborah K. Padgett, Qualitative Methods in Sosial Work Research 

(Los Angels: Sage, 2017), h. 2 
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pentingnya waktu, sekuensi dan proses terkait dengan 

peristiwa masa lampau dengan obyek kajian yang 

berbeda-beda, seperti individu, bisnis dan lain-

lainnya.37 

2. Pendekatan teologis. Metode pendekatan teologis 

dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan-persoalan 

keagamaan dalam masyarakat. Ada beberapa ciri 

pendekatan teologis: 1) Pendekatan teologi normatif. 

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami agama 

secara harfiah yang bertitik tolak dari suatu keyakinan. 

2) Pendekatan teologi dialogis. Pendekatan teologi ini 

dilakukan melalui dialog nilai-nilai normatif 

keagamaan. 3) pendekatan teologi konvergensi. 

Pendekatan ini berupaya memahami agama dengan 

melihat intisari titik temu agama agar dapat 

diintegrasikan.38 Pendekatan ini sangat bermanfaat 

untuk melihat bagaimana pemahaman teologi 

keagamaan H.Nadjamuddin dan bagaimana dia 

melakukan pendekatan ke masyarakat melalui 

pendekatan teologis, khususnya dalam ciri pertama dan 

kedua. 

3. Pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi bertujuan 

untk menjelaskan masalah ekonomi berkaitan dengan 

obyek tulisan. Dalam hal ini penulis akan melihat 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh H.Nadjamuddin 

                                                           
37 Peter J. Buckley, Historical research Aproach to the Analysis of 

Internalisation, Management International Review, Published with open 
access at Springerlink.com, 29 September 2016, h. 880  

38 Siti Sulaeha, Pendekatan Teologis dan Teologis 
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI, Ar-Riayah: Jurnal 
Pendidikan Dasar, Vol. 1, No. 01, 2017, h. 55   
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dalam menopang kesuksesan dakwah yang dilakukan, 

seperti membangun mesjid besar di atas tanah 

wakafnya sendiri.  

 

C. Teknik pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

Observasi dapat dipahami sebagai atensi penulis 

terhadap fenomena, kejadian di lokasi tulisan. Tulisan harus 

memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap 

fenomena-fenomena untuk mendapatkan gambaran seraca 

komprehensip demi tujuan tulisan itu sendiri.39 Menurut Anne 

Muhall, Teknik pengumpulan data melalui observasi 

dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara struktur dan tidak 

terstruktur. Observasi terstruktur bi sanya digunakan dalam 

tulisan positivistik, sedangkan observasi tidak terstruktur 

digunakan dalam tulisan paradigma interpretatif. Observasi 

tidak terstruktur pada umumnya digunakan dalam tulisan 

kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial.40 

Dalam melakukan tulisan, penulis akan melakukan 

tulisan di lokasi melalui observasi langsung untuk melihat 

fenomena-fenomena terkait keberadaan dan latar-belakang 

kehidupan H, Nadjamuddin, seperti kondisi kehidupan sosial 

keluarga dan sekolah di Bulukumba, Wajo (Sengkang) dan 

Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur misalnya, penulis 

akan mengamati secara langsung aset ekonomi H. 

                                                           
39 Emzir, Metode Tulisan Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), h. 37-38  
40 Anne Murshall, In the field: Notes on Observation in 

Qualitative Research, Journal of Advance Nursing, Vol. 41, No. 3, 2002, h. 
306-313  
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Nadjamuddin yang tersisa, bangunan masjid yang pernah 

dibangun, kantor DPRD Provensi Kalimantan Timur, kantor 

Muhammadiyah, dan bekas kantor Partai Masjumi. 

 

2. Wawancara 

Teknik Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara face-to-face, dimana penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden 

terkait dengan obyek tulisan. Elena T. Carbon mengatakan 

bahwa para penulis harus betul-betul menyimak untuk 

memahami bagaimana proses informasi dari para audiens. 

Melalui teknik ini, para responden bersedia menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh penulis dengan 

mengekspresikan ide-ide pemikiran-pemikiran, dan perasaan 

mereka.41 Wawancara sangat penting dilakukan dalam tulisan 

ini untuk mendapatkan informasi akurat tentang eksisensi H. 

Nadjamuddin, terutama kepada keluarga, murid-murid, 

kolega dan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di 

wilayah Muara Badak. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dibagi 

atas beberapa bagian, di antaranya, wawancara terstruktur, 

semi struktur dan wawancara tidak terstruktur.  

 

a. Wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan secara terencana dengan baik dan menyiapkan 

                                                           
41Elena T. Carbone (et.al), Use Cognetive Interview Techniques 

in the Development of nutrition Survey and Interactive Nutrition 
Messages for Low-Income Population, Journal of American dietetic 
Association, Vol. 102, no. 5, 2002, h. 690-696.  
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seluruh instrumen tulisan, termasuk daftar pertanyaan yang 

sistematis yang diajukan kepada responden. Menurut Owen 

Doody dan Maria Noonan, dalam wawancara terstruktur, 

penulis harus mengikuti urutan-urutan pertanyaan sesuai 

dengan topik, atau temuan-temuan untuk mendapatkan 

informasi yang sistematis. Penulis harus mempersiapkan 

segala sesuatunya mulai dari perencanaan hingga 

pengambilan keputusan tentang format interview sebelum 

mengumpulkan data.42 Wawancara terstruktur dilakukan 

dalam tulisan ini dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang 

diajukan kepada responden. 

 

b. Wawancara tidak terstruktur.  

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

dilaksanakan secara bebas tampa berpedoman dengan daftar 

pertanyaan. Bahkan kadang-kadang responden tidak 

mengetahui kalau dirinya sedang diwawancarai, dengan 

maksud agar responden dapat mengeksplor pemikirannya 

secara bebas, dengan tetap memperhatikan kode etik tulisan. 

Menurut Robert L. Dipboye, tujuan dilakukan wawancara 

tidak terstruktur adalah untuk mendapatkan informasi yang 

memuaskan teritama terkait informasi yang sifatnya personal, 

mendapatkan dan mempertahankan kekuatan, membuat 

keputusan, dan nilai-nilai komunikasi.43 Wawancara tidak 

terstruktur juga dilakukan dalam tulisan dengan maksud agar 

responden secara bebas mengeksplor pengetahuan mereka 

                                                           
42  Owen Doody dan Maria Noonan, Preparing and Conducting 

interviews to Collect Data, Nurse Researcher, Vol. 20, No. 5, 2013, h. 28-32. 
43 Robert L. Dipboye, Structure and Unstructure Selection 

Interview: Beyond the Job-Fit Model, Journal of Human Resources 
Management, Vol. 12, 1994, h. 79-123.  



Kepemimpinan H. Nadjamuddin                   M. Saleh, A. Tenri, M. Natsir 

32 
 

tentang kepemimpinan H. Nadjamuddin, sehingga data yang 

diperoleh bisa akurat dan lebih dalam. 

 

c. In-dept interview (wawancara mendalam).    

In-dept interwiew adalah sebuah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara face-to-face antara penulis dengan 

responden untuk mendapatkan makna yang dalam terhadap 

suatu topik tulisan. Selain itu, in-dept interview dilakukan untuk 

mempertegas atau menanyakan kembali hal-hal yang telah 

dijelaskan sebelumnya untuk memperoleh makna 

komprehensif dari topik yang didiskusikan. Zaharin Rodica 

Milena mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wawancara 

mendalam disyaratkan para responden adalah ahli agar dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis secara 

komprehensif dan mampu menginterpretasikan makna-makna 

secara mendalam setiap hal-hal yang ditanyakan sebelumnya 

oleh penulis.44 Wawancara mendalam ini sangat penting 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang kepemimpinan H. Nadjamuddin. In-dept 

interview sudah dilaksanakan sejak tangal 29 September hingga 

tangal 1 Oktober 2019 setelah sebelumnya dilakukan survey 

awal beberapa bulan sebelumnya. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pemgumpulan 

data berupa dokumen-dokumen penting di lokasi tulisan, 

berupa catatan harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, 

                                                           
44  Zaharin Rodica Milena, Qualitative Resarch Methods: A 

Comparison between Fokus Group Discussion and In-Dept interview, 
Economic Science Series, Vol. 17, No. 4, 2008, h. 1279-1283. 
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catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen penting 

lainnya.45 Dalam rangka pengumpulan data-data dokumentasi, 

penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data 

dokumentasi melalui keluarga, sahabat-sahabat dan murid-

murid H. Nadjamuddin, sekiranya ada tersimpan catatan 

harian atau tulisan-tulisan terkait obyek tulisan, baik yang 

dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Selain itu, 

penulis mengunjungi beberapa kantor atau sekolah untuk 

mencari data-data dokumentasi terkait dengan pribadi H. 

Nadjamuddin. 

 

d. Teknik Analisis Data.  

Dalam tulisan ini akan digunakan dua model analisis 

yang digunakan secara bersamaan, yaitu metode deskriptif 

analisis dan metode konten analisis. Menurut Lexy J. Moleong, 

deskriptif analisis kualitif adalah sebuah metode analisis yang 

berupaya mendiskripsikan dan menginterpretasikan berbagai 

kejadian, baik peristiwa kontemporer maupun kejadian-

kejadian masa lampau yang ada kaitannya dengan kejadian 

masa kini.46 Menurut F.R. Ankersmit, metode deskriptif 

analisis digunakan dalam tulisan untuk mengungkap situasi-

situasi, perkembangan dan pengalaman-pengalaman masa 

lampau secara deskriptif dan kritis melalui data-data yang 

valid dari berbagai sumber yang ditemukan, baik sumber lisan 

                                                           
45 Irwan Suhartono, Metode Tulisan Sosial: Suatu Teknik Tulisan 

bidang Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69  
46 Lexy J. Melong, Metodologi Tulisan Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya), h. 89   
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mapun tulisan.47 Metode analisis ini juga sesuai dengan 

pendeskripsian, tingkah laku dan pengetahuan seseorang 

sehingga sesuai dengan kajian tokoh. Oleh karena itu, 

pendeskripsian tentang tokoh H. Nadjamuddin sebagai ulama, 

politikus, dan bisnismen sangat sesuai dengan metode 

deskriptif analisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

47F.R. Ankersmit, Denken Over Geshiedenis, diterjemahkan oleh 
Dick Hartoko dengan judul “Refleksi Tentang Pendapat-Pendapat 
Modern tentang Sejarah Filsafat.” (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), h. 32. 
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BAB IV  

H. NADJAMUDDIN:  

Tokoh Seorang Ulama, Umara dan Wirausaha 

 

A. Kajian Tokoh dalam Wacana 

 

Untuk mengakaji secara mendalam tentang potret H. 

Nadjamuddin, penulis perlu melakukan telaah atas wacana 

kajian tokoh. Menurut Syahrin Harahap, dalam perjalanan 

sejarah umat manusia terdapat paling tidak 5 aspek penting 

yang dapat digarisbawahi, yaitu: tentang Tuhan, rencana besar 

Tuhan, ide-ide besar yang pernah dilahirkan oleh manusia, 

tokoh-tokoh besar, dan Keadaan sosial dan ekonomi. Dua di 

antaranya berkaitan dengan persoalan tokoh, yaitu tokoh-

tokoh besar dan ide-ide besarnya.48 

Kajian tokoh merupakan salah satu bentuk kajian secara 

komprehensif, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide 

orisinal, dan sosio-historis, paham keagamaan yang 

melingkupi sang tokoh yang ditelaah, dan karya yang 

dihasilkan dalam masyarakat.49 Dalam sudut pandang 

epistemologi, studi tokoh dilaksanakan melalui pendekatan 

                                                           
48    Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, 

(Jakarta: Istiqamah Mulya Press,   2006), h. 4  
49  Abdul Mustaqim, Model Tulisan Tokoh (Dalam Teori dan 

Aplikasi, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 15, No. 2, Juli 
2014, h. 201-218 
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sejarah, sosial, budaya dan agama yang bersifat kritis-analisis. 

Dari aspek aksiologi, kajian tokoh dipandang dari aspek nilai 

dan manfaatnya, seperti keteladanan, yang bisa dijadikan 

rujukan atas tokoh-tokoh berikutnya, dan memberi 

sumbangsih atas ilmu pengetahuan. Syarat penting dalam 

melakukan kajian tokoh adalah melihat kelayakan orang yang 

diteliti sebagai objek tulisan studi tokoh.50 

Dari uraian di atas, mengkaji ketokohan H. 

Nadjamuddin tidak lepas dari pendekatan epistemologi dan 

aksiologi. Dilihat dari aspek epistemology, kajian tentang H. 

Nadjamuddin dilihat melalui pendekatan sejarah, sosial, 

budaya dan agama yang dianalisis secara komprehensi dan 

bersifat kritis-analisis. 

 

B. Potret H. Nadjamuddin: Latarbelakang Kehidupan, 

Pendidikan dan Corak Pemikirannya.  

 

1. Latarbelakang Kehidupan 

 

a. H. Nadjamuddin di Bulukumba 

H. Nadjamuddin lahir di Sapiri, Ponre, Kerajaan 

Gantarang (sekarang Kecamatan Gantarang), Kabupaten 

Bulukumba pada tanggal 17 Juni 1918 dan meninggal di Muara 

Badak Kalimantan Timur tanggal 17 April 1992. Lahir dari 

pasangan La Gau Daeng Marowa (ayah) dan I Laung (ibu) 

beasal dari Lempong Kajuara Bone. Ayah H. Nadjamuddin 

memiliki 2 istri, yang pertama adalah Jamila Indo Pute dengan 

3 orang anak, dan istri kedua dengan 6 anak. Jadi jumlah 

keseluruhan saudara H. Nadjamuddin adalah 9 orang. 

                                                           
50    Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh, h. 8 
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Menurut Hj. Hasanah, H. Nadjamuddin memiliki 

perawakan tinggi besar dan gagah. Semua bersaudara 

memiliki perawakan seperti itu, seperti belasteran Arab dan 

Barat. Ayahnya dengan nama La Gau Daeng Marowa juga 

memiliki perawakan seperti itu. H. Nadjamuddin memiliki 8 

saudara dan semuanya sudah meninggal. Adik bungsunya di 

Balikpapan baru meninggal tahun lalu (2018). 3 saudara se-

ayah yaitu Rapiah, Ambo Pai, dan Lawang, sedangkan saudara 

kandung ada 5, yaitu Nurdin La Gau, Hj. Putteri, M. Said, 

Peltu Beddu Kadir Sulaeman, dan Hj. Sohrah51 

Hj. Sapiah Paturusi, B.A mengatakan Puang Mappatoba 

(H. Nadjamuddin) adalah pamannya karena sepupu dengan 

bapaknyaa. Ayahnya La Gau Daeng Marowa dengan kakek Hj. 

Sapiah (Tammassingeng Daeng Siloloang) adalah bersaudara 

kandung, dan mereka adalah masih sepupu sekali dengan 

ibunya Karaetta H. Andi Sultan Daeng Raja (Raja Gattareng 

ke-5 yang mendapat gelar Pahlawan Nasional) yang bernama 

Petta Ci’nong. Jadi Puang Mappatoba (H. Nadjamuddin) 

masih sepupu dua kali dengan Karaetta Andi Sultan Daeng 

Raja. Hanya saja generasi sekarang tidak mengetahui rumpung 

keluarga kami sehingga menganggap keturunan orang biasa. 52 

                                                           
51 Wawancara dengan Hj. Hasanah pada tanggal 3 Agustus 

2019, usia 80 tahun, kemanakan H. Nadjamuddin.  
52 Wawancara dengan Dra. Hj. Sapiah Paturusi, B.A pada 

tanggal 4 Agustus 2019, kemanakan H. Nadjamuddin. Saat ini usia Hj. 
Sapiah Paturusi 87 tahun namun ingatannya dan cara bicaranya sangat 
bagus, meskipun sudah duduk di atas kursi roda. Dia adalah seorang 
mantan aktifis perempuan yang sangat terkenal di Bulukumba, 
Pensiunan PNS dan pernah menjadi anggota DPRD Bulukumba selama 
2 periode. Dia juga pernah diundang ke Belanda untuk diwawancarai 
khusus terkait dengan peristiwa Korban 40 Ribu jiwa di Sulawesi 
Selatan, sebab dia merupakan saksi hidup atas peristiwa tersebut. 
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Menurut H. Manji, ayah H. Nadjamuddin (La Gau 

Daeng Marowa) adalah seorang bangsawan dari Bone yang 

sangat cerdas dan aktif di organisasi Islam yang disebut 

“Sadar”. Sadar adalah sebuah organisasi lokal di Bulukumba, 

underbour dari faham keagamaan Wahabi. Meskipun, H. 

Nadjamuddin adalah keturunan bangsawan Bone, tetapi 

ayahnya tidak memberi gelar Andi di depan namanya sebab 

dalam pandangannya, semua umat manusia sama derajatnya 

di mata Allah, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan 

seseorang. H. Manji menambahkan bahwa sosok ayah H. 

Nadjamuddin adalah manusia tercerdas di Bulukumba 

sepanjang pengetahuannya. Jika ada anak atau cucunya yang 

sukses dalam bebagai bidang itu tidak mengherankan, 

termasuk anaknya H. Nadjamuddin yang sukses di 

Kalimantan Timur.53 

Sosok Ayah H. Nadjamuddin termasuk berjasa dalam 

menghadirkan organisasi Muhammadiyah di Bulukumba, 

sebab saat ayahnya bersama dengan Raja Gantarang (Andi 

Sultan Daeng Raja) dan pak Ahsan ingin mendirikan Sekolah 

Rakyat (SR) Islam, pemerintah Belanda tidak mengizinkan 

kecuali dibawah naungan organisasi Islam nasional. Akhirnya 

sang ayah menemukan organisasi Islam Muhammadiyah yang 

memiliki kemiripan dengan organisasi Sadar (Wahabi). Jadi 

eksistensi Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan Organisasi 

Muhammadiyah di Bulukumba adalah bersamaan didirikan, 

dengan murid-murid pertama adalah Prof. Dr.HJ. Andi 

                                                           
53 Wawancara dengan H. Manji pada tanggal  4 Agustus 2019, 

seorang tokoh masyarakat Gantarang yang usianya saat diwawancarai 
sudan mencapai 107 tahun,  



Kepemimpinan H. Nadjamuddin                   M. Saleh, A. Tenri, M. Natsir 

39 
 

Rasdiyanah, Dra.Hj. Marliyah Ahsan, Drs.H.Amir Said, dan 

lain-lain.54 

H. Nadjamuddin kecil panggilan akrabnya adalah 

Mappatoba, dalam bahasa Bugis memiliki makna nakal atau 

bikin tobat orang lain. Nama itu melekat di kalangan keluarga 

dan tetangga. Menurut Kamara, H. Nadjamuddin dipanggil 

Mappatoba karena kelakuannya minta ampun kenakalannya.55 

Nakal yang dimaksud adalah kelakuan yang sangat agresif, 

yang dalam psikologi pendidikan dikenal dengan anak yang 

sangat agresif sebagai tanda-tanda kecerdasan. Jadi, tanda-

tanda kecerdasan H. Nadjamuddin sudah kelihatan secak kecil 

sehingga digelari Mappatoba. Dari segi perawakan, dia adalah 

pemuda yang gagah, dan besar. Sosok H. Nadjamuddin adalah 

pemuda yang memiliki banyak talenta, cerdas, gagah, aktifis 

dan sangat religious, sehingga banyak gadis di kampungnya 

dan Kalimantan Timur yang jatuh cinta. 

Keberadaan H. Nadjamuddin di Bulukumba sangat 

sedikit yang mengetahui, sebab sejak merantau ke Kalimantan 

Timur, dia tidak pernah balik ke Bulukumba selama puluhan 

tahun. Salah seorang cucu kemanakannya dengan nama Drs. 

Makbul Amhas mengatakan bahwa H. Nadjamuddin pernah 

ke Makassar mengikuti Mukhtamar Muhammadiyah dan 

membeli kain untuk dibagi kepada keluarganya di 

                                                           
54 Wawancara dengan almarhum Drs.H. Hasyir Ahsan pada 

tahun 2003 di Ponre, Gantarang Bulukumba, yang saat itu penulis ingin 
meneliti tentang sosok Pahlawan Nasional Raja Gantarang Andi Sultan 
Daeng Raja, tetapi tidak dilanjutkan. Hasil wawancara tersebut masih 
tersimpan dalam memori. 

55 Wawancara dengan Kamara pada tanggal 3 Agustus 2019.usia 
85 tahun, tetangga H. Nadjamuddin di Bulukumba. 
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Bulukumba.56 Menurut Zakiyah Amhas, adik Makbul Amhas, 

H. Nadjamuddin pernah berkunjung ke Makassar saat 

Mukhtamar Muhammadiyah. Saat dia ketemu delegasi dari 

Bulukumba yang kebetulan adalah kemanakannya sendiri, 

yaitu Hj. Sapiah Paturusi, B.A, dia mengira bahwa semua 

keluarganya di Bulukumba sudah habis saat penjajahan Jepang 

dan berlanjut pembakaran rumah gerembolan DI/TII. 

Akhirnya dia ke Bulukumba saat itu dengan membawa 2 rol 

kain untuk dibagi-bagikan. Sejak saat itu, H. Nadjamuddin 

sudah sering ke kampungnya dan mengajak keluarga yang 

mau merantau ke sana. Akhirnya beberapa cucu kemanakan 

mengikutinya dan banyak yang sukses di sana.57 

Menurut H. Manji, H. Nadjamuddin merantau karena 

ada persoalan sangat urgen di Kerajaan Gantarang saat itu.  

Persoalan pertama adalah pandangan-pandangan keagamaan 

sering menimbulkan kontroversi, khususnya dari kalangan 

tradisionalis yang masih memegang teguh tradisi Islam, 

sementara dia adalah sosok yang puritanis. Persoalan kedua 

adalah dia sempat saling jatuh cinta dengan anak Raja yang 

membuat keluarga Raja marah, bahkan ingin membunuhnya. 

Pada zaman kerajaan dulu, biasanya anak raja hanya dikawini 

oleh anak raja juga, meskipun H. Nadjamuddin masih darah 

bangsawan tetapi orang tunya tidak pernah memerintah.58 

                                                           
56 Wawancara dengan Drs. Makbul Amhas pada tanggal 3 

Agustus 2019 
57 Wawancara dengan Zakiyah Amhaspada tanggal 7 Agustus 

2019 di Makassar. Zakiyah berdomisili di Samarindah dan sering 
ketemu dengan H. Nadjamuddin semasa hidupnya. Penulis 
mewawancarai saat berkunjung ke rumah penulis. 

58 Wawancara dengan H. Manji pada tanggal 4 Agustus 2019. 
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Peristiwa ini pernah dialami oleh Syekh Yusuf al-

Makazzari yang ibunya adalah bangsawan kerajaan Gowa 

sedangkan bapaknya adalah orang Arab. Syekh Yusuf 

dibesarkan bersama dengan putri raja di istana, namun 

akhirnya Syekh Yusuf jatuh cinta kepada sang Putri Sitti 

Daeng Nisanga. Persoalan yang dihadapi oleh Syekh Yusuf 

adalah persoalan status meskipun masih keluarga bangsawan. 

Raja yang bijak mengatakan bahwa ada 3 hal yang bisa 

mengawini Putri Raja, yaitu Putra Mahkota, To Curadde 

(kaum terpelajar), dan Towarani (Pemberani). Hal inilah yang 

mendorong Syekh Yusuf meningalkan istana untuk pergi 

mendalami ilmu agama.59 Hal serupa dialami juga oleh H. 

Nadjamuddin, meskipun dalam perantauannya tidak pernah 

lagi balik kampung. 

Dari dasar inilah sehingga dia meninggalkan tanah 

kelahirannya dan hijrah ke Kerajaan Wajo mendalami ilmu 

agama corak tradisionalis di Pondok Pesantren As’adiyah. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren As’adiyah, dia 

merantau di Kalimantan Timur. 

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa sosok H. 

Nadjamuddin lahir di tengah keluarga yang sangat religious 

puritanis, yaitu organisasi Muhammadiyah. Tidak heran jika 

dia melanjutkan pendidikan mulai tingkat sekolah Diniyah 

Sekolah Rakyat Muhamamdiyah hingga Muallimin Bantaeng 

dan sempat menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah kedua 

di Kalimantan Timur. 

 

b. H. Nadjamuddin di Kalimantan Timur 

                                                           
59DNadjamuddin Aziz Paramma Dg. Djaga, Syekh Yusuf Al-

Makassary: Putra Makassar (Cet. 1; Makassar: Nala Cipta Litera, 2007). 
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Diperkirakan H. Nadjamuddin hijrah ke Kalimantan 

Timur pada tahun 1938, tujuh tahun sebelum Hari 

Kemerdekaan RI. Destinasi awal adalah Samarinda Seberang. 

Di wilayah itu, H. Nadjamuddin tidak terlalu asing sebab 

dalam sejarah, Samarinda Seberang adalah wilayah yang 

dirintis oleh Orang Bugis Wajo pada abad ke-17. Menurut 

Syamsul Rijal, kehadiran Lamohang Daeng Mangkona pada 

tahun 1668 selalu dinisbahkan dengan eksistensi Samarinda, 

khsusnya Samarinda Seberang. Daeng Mangkona dan 

rombongannya yang tidak mau menyerah kepada Belanda 

memilih meninggalkan kampung halaman dan hijrah ke 

Kerajaan Kutai Kartanegara dan bermohon kepada Sultan 

Kutai Kartanegara Ing Martadipura untuk mendirikan rumah 

sebagai tempat aman untuk berlindung.60 Sultan Kutai merstui 

dan memberikan lahan di wilayah tanah rendah atau wilayah 

Selili Seberang. Orang-orang Bugis Wajo saat itu mendirikan 

rumah-rumah rendah, sama rendahnya, maka itulah yang 

menjadi nama Samarinda saat ini. 

Kehadiran H. Nadjamuddin di wilayah Samarinda 

Seberang tidak merasa asing meskipun harus berpisah jauh 

dengan keluarga di Bulukumba. Menurut Muhammad Nun 

(anak Sulung H. Nadjamuddin), ayahnya tiba di wilayah 

Samarinda sekitar tahun 1938 pada usia 20 tahun. Dia tinggal 

di rumah Wa’ Gani (orang Bugis perantau yang sudah lahir di 

Samarinda) sekaligus dijadikannya sebagai anak angkat. Pada 

tahun 1940, H. Nadjamuddin mendirikan sekolah Agama 

                                                           
60 Syamsul Rijal, Senjata, Kemaluan, dan Nisan: Semiotika 

Budaya Pesan Penjaga Makam Daeng Mangkona   untuk Perantau,  
https://www.academia.edu/35745999/Senjata_Kemaluan_dan_Nisan_
Semiotika_Budaya_Pesan_Penjaga_Makam_ 
Daeng_Mangkona_Untuk_Perantau.    

https://www.academia.edu/35745999/Senjata_Kemaluan_dan_Nisan_Semiotika_Budaya_Pesan_Penjaga_Makam_%20Daeng_Mangkona_Untuk_Perantau.
https://www.academia.edu/35745999/Senjata_Kemaluan_dan_Nisan_Semiotika_Budaya_Pesan_Penjaga_Makam_%20Daeng_Mangkona_Untuk_Perantau.
https://www.academia.edu/35745999/Senjata_Kemaluan_dan_Nisan_Semiotika_Budaya_Pesan_Penjaga_Makam_%20Daeng_Mangkona_Untuk_Perantau.
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dengan nama al-Islaiyah di atas tanah waqaf H. Yunus, 

sekaligus mengajar di sekolah itu. Banyak sekali muridnya 

sebab sekolah tersebut adalah sekolah alternatif yang pada 

zaman penjajahan Belanda hanya kaum bangsawan yang bisa 

mengecap pendidikan. Banyak alumni sekolah ini menjadi 

pembesar di kemudian hari termasuk Pak Waris Husain 

mantan Walikota Samarinda. Selain itu, cukup banyak yang 

melamar jadi guru di sekolah tersebut dan semuanya diangkat 

sebagai pegawai atau guru negeri.61 Beberapa tahun kemudian, 

H. Nadjamuddin dipindahkan ke Kecamatan Muara Badak 

sebagai guru dan menjadi kepala sekolah di sana. Di sanalah 

dia berkeluarga dan memulai hidup baru. 

 

c. Keluarga H. Nadjamuddin 

Pada saat H. Nadjamuddin pindah mengajar di 

Kecamatan Muara Badak, dia berkenalan dengan tuan tanah 

sekaligus pendiri Muara Badak dengan nama Muhammad Nur 

Dg. Parau’. Dinamakan pendiri Muara Badak karena dialah 

yang memulai menggarap Muara Badak atas izin dari Sultan 

Kutai Kartanegara. Muhammad Nur adalah berasal dari tanah 

Bugis yang mempunyai pengikut sekitar 40 dan memiliki 

kapal pengangkut barang. Dia sering membawa bibit kelapa 

dari Sulawesi untuk ditanam di Muara Badak. Istri 

Muhammad Nur namanya Siti Fatimah dan punya anak 

namanya Siti Munawwarah sering dipanggil Wa Muna.62  

                                                           
61 Wawancara dengan Muhamman Nun (Anak Sulung H. 

Nadjamuddin) pada tanggal 30 September 2019.  
62 Wawancara dengan H. Muhammad Nun pada tanggal 30 

September 2019  
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Saat H. Nadjamuddin pindah ke Muara Badak, dia 

langsung akrab dengan Muhammad Nur dan membantu 

menggarap tanah miliknya hingga H. Najamuddin dijadikan 

menantu. Tanah yang luas sepanjang 1 kilo meter merupakan 

warisan dari sang mertua yang sebagian kecil diwakafkan 

untuk pembangunan masjid Besar Ukhuwah yang dibangun 

oleh H. Nadjamuddin pada tahun 1959. Setelah menikah 

dengan Siti Munawwarah, H. Nadjamuddin pindah mengajar 

di Samarindah di sanalah dia aktif dan menjadi ketua Partai 

Masjumi hingga menjadi annggota dewan provensi 

Kalimantan Timur dari partai Masjumi. Anak pertamanya lahir 

di Samarinda dengan nama H. Muhammad Nun pada tahun 

1947. Delapan tahun kemudian, tepatnya tahun 1955, anak 

kedua lahir di Muara Badak dengan nama Johar Makmuna. 

Delapan tahun kemudian, tepatnya tahun 1963 anak ketiga 

atau yang terakhir lahir dengan nama Ir. Muhammad Said. 

Saat ini, anaknya yang masih hidup adalah yang sulung H. 

Muhammad Nun dengan usia 72 tahun. Anak ketiga baru saja 

meninggal pada bulan Ramadhan tahun 2019 H. Nadjamuddin 

meninggalkan 3 orang anak dan 12 cucu.63 

 

2. Latar Belakang Pendidikan 

Berdasarkan hasil obserasi dan wawancara di 

Bulukumba, kurang yang menenal latar belakang 

pendidikannya, sebab H. Nadjamuddin menempuh 

pendidikan mulai Sekolah Rakyat di Matekko Gantarang dan 

melanjutkan pendidikan di Muallimin di Bantaeng. Orang tua 

seusianya semuanya sudah meninggal. Hanya beberapa 

                                                           
63 Wawancara dengan H. Muhammad Nun pada tanggal 30 

September 2019.  
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keluarga lebih yunior dari H. Nadjamuddin yang masih hidup 

di Bulukumba. Menurut Hj. Sapiah Paturusi, B.A, Puang 

Mappatoba (H. Nadjamuddin) lebih senior dari saya dan 

awalnya saya sekolah di Muallimin Bantaeng, tetapi sekolah 

tersebut dipindah ke Bulukumba tahun 1950 karena lokasinya 

di kota sangat sempit. Berarti Mappatoba (H. Nadjamuddin) 

menamatkan sekolah di Bantaeng, bukan di Bulukumba. Saat 

ini, sekolah Muallimin Bantaeng menjadi Sekolah Dasar (SD) 

Muhammadiyah Bantaeng. Kepala Sekolah saat itu adalah A.S. 

Majidi.64 Menurut keterangan salah seorang alumni SD 

Muhammadiyah saat penulis melakukan survey di sekolah 

tersebut mengatakan bahwa sekolah tersebut dulunya adalah 

sekolah Muallimin pada zaman belanda. 

Menurut Hj. Hasanah (kemanakan H. Nadjamuddin 

dan alumni Muallimin Bulukumba), H. Nadjamuddin pergi 

mendalami ilmu tradisionalis pada Perguruan Tinggi Islam 

As’adiyah di Sengkang, Kerajaan Wajo dibawa kepemimpinan 

K.H. Muhammad As’ad. Saat dia sekolah, dia satu letting 

dengan K.H. Yunus Maratang (salah seorang pimpinan 

As’adiyah setelah tonggak kepemimpinan pindah dari pendiri. 

Setelah H. Nadjamuddin menyelesaikan pendidikannya di 

Sengkang, dia pergi merantau ke Kalimantan Timur.65 Sebagai 

catatan penting, Pesantren As’adiyah melahirkan ulama/kiyai 

di Sulawesi Selatan, sebab pada umumnya, murid-murid 

AGH. Muhammad As’ad mendirikan pesantren di daerahnya 

masing-masing. 

                                                           
64 Wawancara dengan Hj. Sapiah Paturusi, B.A, pada tanggal 4 

Agustus 2019.  
65 Wawancara dengan Hj. Hasanah pada tanggal 4 Agustus 

2019. 
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3. Corak Pemikirannya 

Corak pemikiran H. Nadjamuddin adalah sangat jelas. 

Dia adalah seorang reformis, modernis, Puritanis dan 

tradisionalis. Jadi sangat jarang seorang ulama yang mampu 

mengintegrasikan dua corak keagamaan yang berbeda 

sekaligus. Meskipun H. Nadjamuddin sempat mondok di 

Pesantren As’adiyah, namun aspek modernis lebih menonjol 

dalam dirinya, sebab latar belakang keluarga dan sekolah awal 

hingga SMA sederajat dia selesaikan di sekolah 

Muhammadiyah. Hal tersebut tampak dalam organisasi yang 

digelutinya saat di Kalimantan Timur adalah organisasi 

Muhammadiyah. Bahkan dia termasuk pendiri organisasi 

Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Muhammadiyah 

Wilayah Kalimantan Timur periode kedua. Namun demikina, 

H. Nadjamuddin tetap memiliki ilmu-ilmu tradisionalis, 

misalnya kefasehan dalam membaca kitab kuning, dan 

keberhasilan dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat 

pedesaan yang singkritis atau belum beragama Islam, terutama 

suku Dayak. 

Menurut H. Abd Bahri Tahir, salah seorang menantu 

dan juga kemenakannya, H. Nadjamuddin memiliki ilmu-ilmu 

spiritual yang didapatkan saat sekolah di Pesantren As’adiyah. 

Dalam berdakwah, dia sangat berani menghadapi kepala suku 

Dayak untuk mengislamkan mereka yang bahkan diawali 

dengan adu kesaktian. Ilmu seperti itu tidak ditemukan di 

Muhammadiyah tetapi di Sengkang. Selain itu, H. 

Nadjamuddin sangat mahir membaca kitab kuning dan ilmu 

keislamannya sangat dalam dan luas. Wawasan yang 
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dimilikinya bukan saja diperoleh di Muallimin, tetapi juga saat 

dia mondok di Pesantren tradisional.66 

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa corak pemikiran 

H. Nadjamuddin adalah mengkombinasikan dua aspek yang 

kelihatannya kontraversial, yaitu corak pemikiran modernis 

dan tradisionalis. 

 

C. Kepemimpinan H. Nadjamuddin 

 

1. Pemimpin (Kepala) Sekolah 

Karir H. Nadjamuddin diawali dengan guru agama 

kemudian terpilih menjadi kepala sekolah. Sebagai kepala 

sekolah, H. Nadjamuddin mendapatkan pelajaran berharga 

dalam memimpin sebuah komunitas kecil. Namun dipahami 

bahwa memimpin dalam sebuah lembaga pendidikan tidak 

semudah yang dibayangkan sebab tentunya para guru adalah 

para insan intelektual, kritis, dan berfikir independen.  

Menurut Ardhana Januar Mahardhani, ada beberapa 

tugas kepemimpinan kepala sekola,67 di antaranya: 1) Kepala 

sekolah sebagai evaluator. Sebagai pemimpin, kepala sekolah 

memiliki tanggung jawab untuk menevaluasi kehadiran, 

kerajinan staf akademik, staf administrasi dan para siswa. 2) 

Kepala sekolah sebagai manajer yang bertugas untuk 

melakukan proses planning (perencanaan), organizing 

(mengorganisasikan), actuating (menggerakkan), dan 

                                                           
66Wawancaca saat penulis melakukan survey awal dengan H. 

Abd. Bahri Tahir pada tanggal 21 Maret 2019. 
67 Ardhana Januar Mahardhani, Kepemimpinan Ideal Kepala 

Sekolah, Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 3 No. 2 Juli 
2015, h. 3 
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controlling (mengontrol). Planning berkaitan dengan penetapan 

tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Organizing terkait dengan mendesain dan membuat struktur 

organisasi, termasuk kecakapan memilih oaring-orang yang 

kompeten membantu dalam melaksanakan tugasnya. 

Actuating berkaitan dengan seni mempengaruhi orang lain 

untuk menjalankan dan mencintai tugasnya sehingga tujuan 

dapat dicapai dengan baik. Controlling berkaitan dengan upaya 

mengkroscek apakan pekerjaan yang dilaksanakan sudah 

sesuai dengan perencanaan.  

3) Kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai 

administrator, kepala sekolah memiliki dua fungsi utama, 

yaitu sebagai pengendali struktur organisasi dan sebagai 

pelaksana administrasi substantif meliputi administrasi 

kurikulum, kesiswaan, personalia, dan administrasi umum. 4) 

Kepala sekolah sebagai supervisor. Kewajiban kepala sekolah 

adalah memberikan pembinaan atau bimbingan kepada para 

staf pengajar, administrasi dan siswa. 5) Kepala sekolah 

sebagai leader. Tugas kepala sekolah sebagai leader adalah 

mampu menggerakkan para stafnya secara sadar untuk 

melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar. 6)  Kepala 

sekolah sebagai innovator. Kepala sekolah yang baik adalah 

mereka yang mampu melaksanakan pembaruan dibidang 

pendidikan sehingga pelaksanaan pendidikan mengalami 

kemajuan dalam berbagai aspek dibanding sebelumnya. 7) 

Kepala sekolah sebagai motivator. Tugas kepala sekolah harus 

memberikan motivasi kepada para staf pengajar dan 

administrasi agar mereka bersemangat dan bergairah dalam 

melaksanakan tugasnyauntuk meningkatkan mutu 

pendidikan.  
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Mencermati tugas kepemempinan kepala sekolah di 

atas, dapat dipahami bahwa tugas yang diemban sangatlah 

sulit. Kemampuan H. Nadjamuddin diawali dari 

kemampuannya dalam memimpin sekolah. Salah satu 

indikator keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah apabila 

sekolah yang dipimpinya berkualitas, popular, dan maju 

dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Indikator lain adalah 

manakala siswa-siswa yang pernah diajarnya atau mengecap 

pendidikan di sekolahnya menjadi sukses. Makbul Amhas 

mengatakan bahwa ia pernah mendengar H. Nadjamuddin 

menyampaikan bahwa hampir semua pembesar di Kalimantan 

Timur adalah para murid-muridnya. Salah seorang muridnya 

yang sukses dan sangat setia dalam menjaga komunikasi 

dengan H. Nadjamuddin hingga masa-masa tua adalah Pak 

Waris mantan Walikota Samarinda.68 Keberhasilan H. 

Nadjamuddin sebagai pemimpin (kepala sekolah) merupakan 

modal dasar dalam keberhasilannya memimpin organisasi, 

partai dan DPRD Kalimantan Timur. 

 

2. Pemimpin Organisasi 

H. Nadjamuddin adalah sosok yang sangat aktif di 

organisasi. Sejak dia aktif sebagai pelajar Muallimin, H. 

Nadjamuddin sudah aktif dalam organisasi seperti IPM (Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah). Sejak ia hijrah di Kalimantan Timur, 

H. Nadjamuddin merupakan pelopor pendirian organisasi 

Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Timur dan sempat 

menjadi Pimpinan Wilayah kedua. 

                                                           
68 Wawancara dengan Makbul Amhas pada tanggal 4 Agustus 

2014. 
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Sebagai pengurus Wilayah Muhammadiyah 

Kalimantan Timur, H. Najamuddin pernah menjadi pimpinan 

wilayah periode kedua, yaitu tahun 1968 hingga 1971. Tebel 

berikut adalah data yang diperoleh di internet.69  

 

 

No Nama Ketua 
Nama 
Sekretaris 

Periode 

1 
H.Muhammad Djafar 
Siddik 

H.Zubeir 
Ismail 

1966-1968 

2 
H.M.Nadjamuddin / 
K.H.Siradj Salman 

H.Zubeir 
Ismail 

1968-1971 

3 K.H. Abdul Majid HA 
H.Zubeir 
Ismail 

1971-1974 

4 H.Hasan Yusuf 
H.M.Idris 
Mochtar 

1974-1977 

5 H.M.Adnan Sabirin H.Banu Jufri  1977-1985 

6 K.H. Iskandar Hutuali 
Maridjo Dzar 
Ghifari 

1985-1990 

7 K.H. Iskandar Hutuali 
Maridjo Dzar 
Ghifari 

1990-1995 

8 
dr. H. Sofyan Hasdam, 
Sp.S 

dr. H. Agus 
Sukaca, M.Kes 

1995-2000 

9 
K.H. Drs.Muhammad 
Haiban 

Slamet 
Bachtiar, 
Sm.Hk 

2000-2005 

                                                           
69https://www.google.com/search?q=Tanah+modal+investasi+

bisnis,+pdf&safe=strict&client=f irefox-b-
d&ei=PEl8XeyzLYeb9QPZ9IiQAaw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjs
wYykm8_ kAhWHTX0KHVk6A jIQ8tMDCKYB&biw=992&bih=478.  

https://www.google.com/search?q=Tanah+modal+investasi+bisnis,+pdf&safe=strict&client=f%20irefox-b-d&ei=PEl8XeyzLYeb9QPZ9IiQAaw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjswYykm8_%20kAhWHTX0KHVk6A%20jIQ8tMD
https://www.google.com/search?q=Tanah+modal+investasi+bisnis,+pdf&safe=strict&client=f%20irefox-b-d&ei=PEl8XeyzLYeb9QPZ9IiQAaw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjswYykm8_%20kAhWHTX0KHVk6A%20jIQ8tMD
https://www.google.com/search?q=Tanah+modal+investasi+bisnis,+pdf&safe=strict&client=f%20irefox-b-d&ei=PEl8XeyzLYeb9QPZ9IiQAaw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjswYykm8_%20kAhWHTX0KHVk6A%20jIQ8tMD
https://www.google.com/search?q=Tanah+modal+investasi+bisnis,+pdf&safe=strict&client=f%20irefox-b-d&ei=PEl8XeyzLYeb9QPZ9IiQAaw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjswYykm8_%20kAhWHTX0KHVk6A%20jIQ8tMD
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10 
dr. H. Agus Sukaca, 
M.Kes 

Slamet 
Bachtiar, 
Sm.Hk 

2005-2010 

11 
Drs. H. Suyatman, 
S.Pd., M.M., M.Si 

Drs. 
H.Jaswadi, 
M.M 

2010-2015 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa H. 

Nadjamuddin merupakan tokoh sentral di Kalimantan Timur 

karena dia menjadi pimpinan tertinggi di organisasi 

Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Timur. Informasi yang 

penulis dapatkan bahwa sebelum menjadi pengurus wilayah 

Muhammadiyah, H. Nadjamuddin pernah mejadi Ketua 

Umum Partai Masjumi di Kalimantan Timur.70 Partai Masyumi 

merupakan partai Islam besar pada masa pemerintahan 

Sukarno. Hanya saja Presiden Sukarno saat itu membubarkan 

pada tahun 1960, sebab partai ini diduga mendukung 

pemberontakan PPRI.71  

Beberapa tahun setelah partai Masjumi dibubarkan, H. 

Nadjamuddin menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah 

Kalimantan Timur. Menurut K.H. Ja’far Siddiq, H. 

Nadjamuddin adalah kawan dekat dan sama-sama merintis 

berdirinya Muhammadiyah di Kalimantan Timur. Hanya saja 

dia lebih duluan masuk di dewan. Kami bergantian, setelah H. 

Nadjamuddin berhenti menjadi anggota dewan, maka K.H. 

Dja’far Siddiq yang masuk menjadi anggota dewan selama 33 

tahun dan H. Nadjamuddin menggantikannya sebagai 

                                                           
70 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahir (menantu H. 

Nadjamuddin) pada tqnggql 30 September 2019. 
71 Partai Masyumi, Wikipedia Indonesia, id.m.wikipedia.org.  
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pimpinan wilayah Muhammadiyah kedua di Kalimantan 

Timur. K.H. Dja’far Siddiq menegaskan bahwa H. 

Nadjamuddin adalah pemimpin kharismatik, bijaksana dan 

hebat dalam berpidato.72 Modal dasar memimpin sekolah dan 

organisasi inilah yang mengantarnya menjadi ketua/ketua 

fraksi DPRD Kalimantan Timur. 

 

3. Pemimpin (Ketua/Ketua Fraksi) DPRD, dan Ketua 

Partai Masyumi Kalimantan Timur  

 

Menjadi anggotan dewan apalagi menjadi ketua/ketua 

fraksi dewan tingkat provensi tidaklah mudah. Namun dengan 

pengetahuan yang luas dan pengalaman yang cukup banyak 

dalam aspek kepemimpinan membuat H. Nadjamuddin sukses 

dalam memimpin sebuah lembaga besar seperti DPRD 

Kalimantan Timur. Jika dianalisis dari teori yang dikemukakan 

dalam bab-bab sebelumnya bahwa menjadi seorang pemimpin 

disebabkan oleh beberapa Faktor seperti great man theory yang 

menekankan unsur kepahlawanan, Trait theory yang 

menekankan aspek heriditas manusia seperti intelegensi, daya 

pikat, dan rasa percaya diri, dan Contigency theory yang 

menekankan kualitas pribadi pemimpin. Dalam analisis 

penulis, H. Nadjamuddin memiliki ketiga aspek tersebut. Dia 

adalah seorang pahlawan, herditas sebagai manusia yang lahir 

mewarisi bakat kepemimpinan, dan juga kemampuan yang 

                                                           
72  Wawancara dengan K.H. Dja’far Siddiq pada tanggal 30 

September 2019. K.H. Dja’far Siddiq adalah Pendiri dan Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah Pertama di Kalimantan Timur, dan saat ini 
menjadi Penasehat Pribadi Gubernur Kaltim dengan usia 88 tahun.  
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dimiliki karena kaya pengetahuan dan pengalaman yang 

dialaminya. 

Dalam sejarah filsafat Barat, dikenal ada 2 teori yang 

saling bertentangan terkait potensi diri manusia yang lahir. 

Teori pertama yang dikemukakan oleh Rene Descartes dikenal 

dengan teori innette idea mengemukana bahwa manusia yang 

lahir sudah memiliki potensi bawaan.73 Teori kedua 

bertentangan dengan teori pertama dikemukakan oleh John 

Locke dengan teorinya yang sangat terkenal dalam dunia 

pendidikan yaitu teori tabularasa. Teori ini mengemukakan 

bahwa manusia itu lahir ibarat kertas putih, dan 

pengalamanlah yang memberikan coretan-coretan pada kertas 

tersebut. Jadi pengetahuan itu bersumber dari pengalaman, 

dan bukan dibawa sejak lahir.74 

Bagaimana dengan ajaran Islam? Islam mengajarkan 

bahwa manusia lahir sudah memiliki sebuah nilai yang disebut 

dengan nilai tauhid. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa 

sebelum manusia lahir sudah melakukan persaksian keesaan 

Allah swt. (Q.S. 2:30). Dalam surat al-Baqarah tersebut Allah 

bertanya kepada manusia betulkah Aku ini Tuhanmu? Maka 

manusia yang akan hadir di bumi ini menjawab betul Engkau 

adalah Tuhan kami. Maka dapat dipahami bahwa setiap 

manusia yang lahir di bumi ini sudah memiliki nilai-nilai 

aqidah, baik yang lahir dalam lingkungan keluarga muslim 

maupun dalam keluarga non-muslim. Namun di dalam al-

Qur’an ayat lain Allah menegaskan agar manusia bersungguh-

                                                           
73 Geoffrey Gorham, Descartes On The Innateness Of All Ideas, 

Canadian Journal Of Philosophy Vol. 32, N0. 3, September 2002, h. 355-388    
74 Robert Duschinsky, Tabula Rasa And Human Nature, 

Philosophy, Vol. 87, Issue 04, Oktober 2012, h. 509  529 
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sungguh bekerja jika ingin sukses dalam berbagai bidang, 

seperti pendidikan, ekonomi maupun politik atau pemimpin 

(Q.S. 13: 11). Ayat ini memberi motivasi kepada seluruh umat 

manusia untuk berusaha agar nantinya Allah akan mengubah 

nasib umat-Nya menjadi sukses sesuai dengan cita-cita 

mereka.  

H. Nadjamuddin adalah seorang pemimpin politik 

yang disenangi, dikenang, dan dipanuti oleh generasi 

selanjutnya karena model kepimimpinannya didasarkan 

kepada ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis. Terdapat 

kontroversi kepemimpinan H. Nadjamuddin di DPRD 

Kalimantan Timur. Beberapa keluarga H. Nadjamuddin 

mengatakan dia sempat menjadi Ketua DPRD Provensi, 

terutama H. Abd. Bahri Tahir,75 namun anaknya Muhammad 

Nun mengatakan bahwa rasa-rasanya sang ayah tidak pernah 

menjadi ketua DPRD, hanya ketua Fraksi utusan Partai 

Masjumi. Yang jelas H. Nadjamuddin adalah pimpinan (ketua) 

Partai Masjumi saat itu. H. Nadjamuddin menjadi anggota 

DPRD sekitar tahun 1947 hingga tahun 1960an dengan 

menempati rumah jabatan termasuk fasilitas telfon tempo 

doeloe yang masih diputar.76  

 

4. Pemimpin Umat 

H. Najamuddin adalah pemimpin umat meskipun 

dalam skala regional. Di manapun dia ditugaskan, maka di 

sanalah dia mengembangkan dakwah islamiyah baik melalui 

                                                           
75 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahin pada tangal 29 

September 2019.  
76 Wawancara dengan H. Muhammad Nun (anak sulung H. 

Nadjamuddin) pada tanggal 30 September 2019.  
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ceramah-ceramah keagamaan melali mimbar-mimbar masjid 

maupun melalui pendidikan formal dan non formal. 

Kepeduliannya kepada masyarakat adalah refleksi atas 

kecintaannya kepada umat Islam. 

Dalam konteks Islam, manusia diciptakan oleh Allah 

sebagai khalifah (pemimpin) dan tugas yang diemban oleh 

manisia sebagai khalifah adalah sangat berat (Q.S. 33: 72). 

Dalam surah al-Azhab tersebut Allah menegaskan bahwa 

tugas kepemimpinan umat manusia adalah amanah yang 

harus djalankan. Menurut Masniati, khalifah atau pemimpin di 

permukaan bumi merupakan amanah ilahi yang diemban oleh 

umat manusia membutuhkan al-mas'uliyyah (tanggung jawab) 

atas tugas yang diberikan oleh Allah swt. baik berupa jabatan 

formal atau non-formal maupun berupa nikmat yang yang 

melimpah.77   

Menurut Muhammad Nun, H. Nadjamuddin selalu 

berpindah-pindah tugas sebagai guru, dari Samarinda 

Seberang ke Muara Badak, kemudian pindah lagi ke 

Samarinda dan sempat masuk di dewan. Dari samarinda dia 

pindah lagi ke Muara Badak, lalu pindah ke Sanga-Sanga 

sebagai pengawas, terakhir ke Muara Badak lagi hingga 

memasuki masa pensiun. Di manapun H. Nadjamuddin 

ditugaskan, maka disana dia sangat aktif mengembangkan 

dakwah Islamiyah.78 H. Nadjamuddin adalah pemimpin umat, 

bukan saja dalam bentuk formal seperti kepala sekolah, ketua 

partai, ketua dewan/ketua fraksi, tetapi juga dalam konteks 

                                                           
77 Masniati, Kepemimpinan dalam Islam, Jurnal Al-Qadāu. Vol. 2, 

No. 1, 2015, h. 41.  
78 Wawancara dengan H. Muhammad Nun pada tanggal 30 

September 2019.  
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universal, sebab dia adalah figur ulama yang sangat disegani, 

dihormati, diikuti oleh masyarakat, khususnya di wilayah 

Muara Badak yang banyak dia tinggalkan rekam jejak. H. 

Nadjamuddin dengan panggilan akrabnya di masyarakat 

adalah “guru” memiliki makna yang sangat dalam. Dia adalah 

guru teladan bagi masyarakat sehingga menjadi panutan di 

mana saja berada. Sangat jarang seorang ulama mampu 

mengintegrasikan tiga aspek, yaitu agama, politik dan bisnis, 

sehingga mampu memimpin umat dengan baik. Di era 

sekarang ini, sangat jarang pemimpin umat yang bisa 

dijadikan panutan, sebab tidak mampu berdikari, dan 

independen dalam mengembangkan misi keislaman. 

 

D. Integrasi Agama, Politik dan Bisnis: Kiprah 

perjuangan H. Nadjamuddin dalam membangun 

Umat (Good Governance dan Civil Society Islam) di 

Kalimantan Timur. 

 

1. Wacana Integrasi Agama (Ulama), Politik dan Bisnis 

dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan 

Civil Society 

 

Ulama (agama), umara (politik), dan bisnis adalah tiga 

pilar yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan 

bernegara. Selama ini ulama hanya dikonotasikan sebagai 

seseorang yang ahli dalam persoalan agama dan jarang 

dikaitkan dengan persoalan politik apalagi bisnis. Padahal 

ulama memahami teori tentang politik Islam dan ekonomi 

Islam, sehingga dalam mempraktekkannya mereka akan 

melakukan praktek politik (pemimpin) dan ekonomi 
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(bisnismen) yang amanah sesuai dengan yang digariskan oleh 

ajaran Islam. Begitu juga dengan H. Nadjamuddin adalah 

sosok ulama yang memiliki wawasan agama yang luas dan 

dalam sekaligus memahami konsep atau teori politik 

kepemimpinan dan bisnis Islam. Sosok ulama seperti H. 

Nadjamuddin inilah yang patut dijadikan sebagai contoh 

untuk kehidupan sekarang ini. 

Ulama yang dipahami selama ini adalah orang yang 

memiliki pengetahuan agama dan mampu 

mentransformasikan ilmu tersebut kemasyarakat, dan mampu 

menyelesaikan berbagai persoalan agama di masyarakat. 

Namun kalau kita melihat akar katanya ulama bukan hanya 

seseorang yang memiliki pengetahuan agama, tetapi juga 

bidang lain. Ulama menurut bahasa Arab adalah bentuk jama’ 

dari kata ‘alim” berarti orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan. Jadi seseorang yang memiliki ilmu dalam bidang 

apa saja, maka ia disebut ‘alim. M. Yasir Nasution mengatakan 

bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah (al-

Fathir: 28). Dengan demikian, ulama berarti orang-orang yang 

berilmu atau para ilmuan.79  

Seseorang akan menyandang gelar ulama jika orang 

tersebut telah melalui sebuah perjalanan panjang hingga 

mendapat pengakuan dari berbagai elemen tentang keluasan 

dan kedalaman ilmunya terutama dalam ilmu agama apalagi 

ditambah dengan pengetahuan yang lain seperti wawasan 

politik dan ekonomi, memiliki karakter pribadi yang baik, 

                                                           
79 M. Yasir Nasution, Peran Strategis Ulama dalam 

Pengembangan Ekonomi Syariah, Human Falah: Vol. 1. No. 1 Januari – 
Juni, 2014, h. 17. 
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menjadi contoh teladan di tengah masyarakat, dan memiliki 

rekam jejak yang patut diteladani. H. Najamuddin adalah 

seorang ulama yang memiliki krateria yang disebutkan di atas 

sehingga patut dikenang dan deteladani. 

Dalam aspek politik, H. Nadjamuddin memiliki minat 

yang sangat besar. Sebelum menjadi pimpinan wilayah 

Muhamadiyah Kalimantan Timur, dia sempat menjadi ketua 

Partai Masjumi sebelum dibubarkan oleh Presiden Sukarno. 

Politik dimaknai sebagai pembentukan dan distribusi 

kekuasaan dalam masyarakat dalam bentuk proses 

pengambilan keputusan, terutama di dalam sebuah negara. 

Pengertian Politik bila dilihat dari kepentingan penggunanya, 

terbagi menjadi dua, yaitu pengertian politik dalam arti 

kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti 

kebijaksanaan. Memahami politik dalam arti kepentingan 

publik adalah semua upaya untuk kebaikan publik baik di 

bawah otoritas negara dan wilayah. Sementara politik secara 

singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam 

mempengaruhi warga sipil atau individu. Politik adalah 

tingkat kelompok atau individu yang berbicara tentang hal-hal 

yang terjadi dalam masyarakat atau negara. Seseorang yang 

melakukan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai 

"Politisi."80  

Dalam konteks Islam, politik dipahami sebagai segala 

gegiatan dalam pengelolaan persoalan masyarakat sesuai 

dengan syariat Islam. Politik yang dijalankan oleh H. 

Nadjamuddin tentunya adalah politik Islam apalagi pernah 

                                                           
80 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 2008), h. 13  
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memimpin partai politik Masjumi pada masa pemerintahan 

Presiden Sukarno. 

Dalam kaitannya dengan Bisnis, H. Nadjamuddin 

memiliki naluri bisnis yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan 

dengan aktifitas bisnis yang dilakoninya sejak awal hadirnya 

di Kalimantan Timur.  

Wacana integrasi agama, politik dan bisnis semakin 

menampakkan eksistensinya dewasa ini. Dalam konteks 

keindonesiaan, sejak awal masuknya Islam hingga zaman 

kerajaan, implementasi integrasi ketiganya sudah 

dilaksanakan. Ulama awal dalam melaksanakan dakwanya 

tidak lepas dari unsur bisnis. Terdapat dua teori masuknya 

Islam di Nusantara, yaitu: 1) Teori mengatakan abahwa Islam 

masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang. 2) Teori 

mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara dibawa oleh 

utusan yang memang ahli agama atau ulama tetapi mereka 

berbisnis agar mereka dapat eksis saat berdakwa di tempat 

tujuan. Terlepas dari kedua aspek yang kontraversial di atas, 

awal Islam masuk ke Nusantara sudah mengintegrasikan 

aspek agama dan ekonomi atau bisnis. Dengan dukungan 

bisnis Islam dapat disebarkan dengan baik, sebab para ulama 

tidak dapat menggantungkan belas kasihan dari orang lain.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam menguasai 

aspek politik sehingga terjadi Islamisasi kerajaan Demak yang 

diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain di wilayah Nusantara. 

Umma Farida mengatakan bahwa terjadinya islamisasi pada 

kerajaan Demak adalah adanya kolaborasi antara ulama 
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dengan umara dengan tokoh sentralnya adalah Raden Patah 

dan Sunan Kalijaga.81  

Di Sulawesi Selatan, masuknya Islam tidak lepas dari 

ketiga aspek tersebut. Islam masuk di kerajaan-kerajaan 

Sulawesi Selatan melalui 2 jalur, yaitu jalur kultural dan 

struktural. Jalur kultural sudah dimulai sejak abad ke-13 

dibawa oleh seorang ulama sufi yaitu Syekh Nadjamuddin al-

Akhbar al-Husaini. Eksistensinya sebagai ulama pertama 

membawa ajaran Islam di wilayah itu kurang dikenal oleh 

masyarakat. Namun, jalur struktural yang dibawa oleh tiga 

Dato’ (Dato’ di Pattimanggan, Dato’ ri Bandang dan Dato’ di 

Tiro) pada awal abad ke-17 sangat dikenal oleh masyarakat 

Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka sangat terkait persoalan 

politik, yaitu wujud atas penyatuan politik kerajaan di 

Nusantara untuk mengusir penjajah Eropa.  

Christian Pelras mengatakan bahwa kedatangan Ulama 

Minang yang disebut Dato’ Tallua (Bahasa Makassar) / Dato’ 

Tellue (Bahasa Bugis) ke Sulawesi Selatan merupakan jalur 

struktural atau politik karena mereka mengislamkan para Raja. 

Ketiga Dato’ tersebut adalah Dato' ri Bandang (namanya 

adalah Abdul Makmur, dan nama panggilannya adalah khatib 

Tunggal), Dato' ri Pattimang (Sulaiman, alias khatib Sulung), 

dan Dato' ri Tiro (Abdul Jawad, alias khatib Bungsu).82 

Kedatangan para ulama tesebut tentunya memiliki 

kemandirian, dalam pengertian mereka tidak mengantungkan 

                                                           
81 Ummi Farida, Islamisasi di Demak Abad XV M: Kolaborasi 

Dinamis Ulama-Umara Dalam Dakwah Islam Di Demak, Jurnal 
Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 3, No. 2 Desember 2015, h. 299-318
  

82 Christian Pelras, Religion, Tradition, And the 
Dynamicsofislamization In South Sulawesi Archipel 29 (1985), h. 107- 135  
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kehidupan mereka dari sang raja yang diislamkan, melainkan 

mereka berdagang untuk mempertahankan kehidupan mereka 

sehari-hari. 

Ulama pada masa itu bukan saja mahir dan sangat 

dalam pengetahuannya dalam ilmu agama, tetapi juga mereka 

memiliki kemampuan berbisnis dengan baik, sehingga aspek 

agama, politik, dan bisnis terintegrasikan. Terintegrasinya 

ketiga aspek tersebut, maka inilah yang memperkuat pillar 

Negara atau kerajaan pada masa itu. Dengan kuatnya ketiga 

pillar tersebut maka akan tercipta sebuah good governance dan 

civil society yang baik. Kemampuan H. Nadjamuddin dalam 

mengintegrasikan ketiga faktor, ulama umara dan bisnismen 

telah berhasil mewujudkan sebuah cita-cita luhur yaitu good 

governance dan civil society yang baik di wilayah Kalimantan 

Timur. 

Good governance dipahami sebagai bentuk pemerintahan 

yang baik karena pemerintah sebagai pengelola sumber daya 

memanfaatkan sebaik-baiknya seluruh potensi yang ada. 

Ganie mendefinisikan good governance sebagai mekanisme 

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan 

pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu 

usaha kolektif.”83 World Bank mendefinisikan good governance 

sebagai sebuah manajemen pengelolaan pembangunan yang 

kompak dan bertanggung jawab seiring dengan demokrasi, 

meminimalisasi kesalahan alokasi dana investasi, mencegah 

terjadinya korupsi, disiplin dan berhati hati terhadap 

                                                           
83 Ganie Meuthia Rochman, Good Governance, Prinsip, 

Komponen,dan Penerapanya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan 
Negara Yang Baik), (Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000), h. 142. 
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penggunaan anggaran, dan menciptakan sebuah bingkai 

politik terhadap berkembangnya aktifitas usaha.84 

Ada prinsip utama good governance, di antaranya: 1) 

Transparansi, yaitu sikap akopmodatif dalam melaksanakan 

proses decition making dan akomodatif dalam menyebarkan 

informasi menyangkut organisasi. 2) Akuntabilitas, yaitu 

kejelasan tentang fungsi, dan sistem organisasi sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif dan efesien. 3. 

Responsibilitas, yaitu kepatutan dalam pengelolaan organisasi 

terhadap prinsip kerjasama yang sehat berlandaskan undang-

undang yang berlaku. 4. Kesetaraan dan kewajaran, yaitu 

bersikap adil dalam pemenuhan hak-hak pemangku 

kepentingan berdasarkan peraturan perundangan yang 

berlaku.85  

Terwujudnya good governance adalah cita-cita luhur 

setiap manusia terutama para pemimpin. Sejak zaman Yunani 

Kuno, Plato seorang filsuf yang sangat popular mencetuskan 

sebuah konsep Negara ideal yang disebut dengan istilah 

Negara Utopia. Menurut Soetanto Soepiadhy, Negara Utopia 

adalah Negara dalam bentuk pemerintahan yang baik (good 

governance), karena pemerintahnya atau pemimpinya 

mengandalkan 2 aspek, yaitu hati nurani dan keberanian. Plato 

                                                           
84 World Bank. Governance and Development. Washington, DC: 

World Bank, 1992a 
85 Bayu Kharism.Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan 

Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Pendekatan 
Ekonomi Kelembagaan Jurnal Bletin Studi Ekonomi. Vol.19 No.1. Februari 
2014 
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beranggapan bahwa keberanian dan hati nurani merupakan 

jalan terbaik untuk sampai pada kebijaksanaan,86  

Pada masa Rasullullah saw., Nabi Muhammad 

membangun sebuah Negara di Madinah, sebuah Negara ideal 

yang pernah eksis sepanjang sejarah peradaban manusia. Nabi 

Muhammad saw., dalam mencipakan sebuah good governance 

membuat sebuah naskah “Piagam Medinah” sebagai bentuk 

kontrak sosial dalam mengatur sistem kenegaraan. Mu’adil 

Faizin mengatakan bahwa periode awal Islam, nabi 

Muhammad saw. Telah berhasil membuat konsep Piagam 

Madinah dengan sistem masyarakat heterogen dalam satu 

ikatan sosial untuk menciptakan perdamaian, persatuan dan 

pertahanan.  Ada 14 prinsip yang termuat dalam Piagam 

Medinah, di antaranya: Prinsip umat, Prinsip persatuan dan 

persaudaraan, Prinsip persamaan, Prinsip kebebasan, Prinsip 

antar pemeluk agama, Prinsip tolong-menolong, dan Prinsip 

hidup bertetangga, Prinsip perdamaian, Prinsip pertahanan, 

Prinsip musyawarah, Prinsip keadilan, Prinsip pelaksanaan 

hukum, Prinsip kepemimpinan, dan Prinsip ketakwaan, amar 

makruf dan nahi mungkar.87  

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance), H. Nadjamuddin mencontoh prinsip-prinsip 

“Piagam Madinah” yang dikemukakan di atas. Selain 

memperbaiki good governance dalam prinsip-primsip Islam, H. 

                                                           
86 Soetanto Soepiadhy, Negara Idaman: Apologia Plato 

Melindap ke Utopia More, 25 Februari 2018,  https://duta.co/negara-

idaman-apologia-plato-melindap-ke-utopia.  
87 Mu’adil Faizin, Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik di 

Indonesia, Jurnal Nizham, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2017, h. 60 - 88 

https://duta.co/negara-idaman-apologia-plato-melindap-ke-utopia
https://duta.co/negara-idaman-apologia-plato-melindap-ke-utopia
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Nadjamuddin juga berupaya menerapkan konsep civil society 

Islam di Kalimantan Timur. 

Civil society adalah suatu konsep tentang sebuah 

wacana maupun gerakan di luar daripada Negara. Ada 

beberapa unsur civil society, di antaranya agama, politik, 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. H. Nadjamuddin dalam 

mewujudkan civil society di Kalimantan Timur merangkum 

hampir semua unsur-unsur yang disebutkan di atas. Mary 

Caldor mengemukakan bahwa ada 4 tipe civil society: Tipe 

pertama adalah gerakan sosial. Secara umum gerakan sosial 

meliputi organisasi, kelompok orang dan individu-individu 

yang secara bersama melakukan aksi bersama untuk 

membawa transformasi sosial. Tipe kedua adalah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). LSM merupakan organisasi-

organisasi yang bersifat non-profit yang sebagian dari mereka 

sering bertentangan dengan kebijakan Negara. Namun tidak 

semua LSM kontras dengan Negara. Tipe ketiga adalah 

organisasi sosial. Organisasi sosial secara umum mirip dengan 

LSM, namun organisasi sosial lebih merepresentasikan aspek 

sosial daripada agama dan budaya. Organisasi sosial 

terkadang memiliki benefit dibandingkan dengan LSM, 

misalnya organisasi dokter, organisasi pengacara, dan lain-

lain. Tipe keempat adalah gerakan nasional dan agama. 

Kelompok nasionalis dan agama cenderung kepada populis 

dan mereka sukses dalam meraih simpatisan kepada 

masyarakat miskin. Kategori kelompok ini termasuk gerakan-

gerakan masyarakat menengah pada abad ke-19 di Eropa.88 

Selain tipe, civil society juga memiliki beberapa peranan. 

                                                           
88 Mary Caldor, Civil Society and Accountability, Journal of 

Human Development, Vol. 4, No. 1, 2003, h. 6-27. 
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Menurut Rachel Cooper, peranan civil society meliputi 

beberapa aspek, di antaranya: 1) Service provider (penyedia 

layanan), seperti sekolah dasar, menyiapkan servis kesehatan 

dasar. 2) Advocate/campaigner (advokasi/kampanye), misalnya 

membantu masyarakat kepada pemerintah atau para 

pengusaha untuk membantu masyarakat di bidang hak-hak 

dan lingkungannya. 3) Watchdog (penjaga), misalnya 

memonitoring pemerintah agar tidak semena-mena kepada 

masyarakat, berbuat adil dalam memimpin, dan 

memperhatikan hak-hak warga. 4) Building active citizenship 

(membangun partisipasi warga), misalnya memotivasi 

partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan baik 

di tingkat lokal, regional, dan nasional. 4) Participating in global 

governance processes (berpartisipasi aktif dalam proses 

pemerintahan internasional), misalnya melalui oganisasi 

masyarakat dapat memperoleh investasi dari Bank Dunia atau 

Funding Internasional lainnya untuk mendukung program 

pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia atau 

pemberdayaan lingkungan.89  

Javad Bahmani mengatakan bahwa berdasarkan hasil 

observasi di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, 

konsep dan gerakan civil society semakin menunjukkan 

keberhasilannya. Peranan civil society memberi pengaruh 

langsung kepada masyarakat dalam mensuvervisi, 

                                                           
89 Rachel Cooper, What is Civil Society, Its Role, and Value 2018? 

Help Desk Report (K4) Knowledge, Evidence and Learning for Development, 
University of Birmingham, 15 Oktober 2018, h. 2. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6c2e74e5274a72bc45
240e/488_What_is_Civil_Society.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6c2e74e5274a72bc45240e/488_What_is_Civil_Society
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6c2e74e5274a72bc45240e/488_What_is_Civil_Society
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mengarahkan, mengedukasi, dan mengadvokasi dalam 

peningkatan sumber daya manusia di berbagai bidang.90 

Di Indonesia sejak Era Reformasi, gerakan civil society 

di Indonesia semakin meningkat. Peranan mereka dalam 

memberdayakan masyarakat diberbagai bidang, seperti 

agama, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya dan 

pendidikan semakin membuahkan hasil yang memuaskan.   

H. Nadjamuddin dalam meningkatkan peranan civil 

society di Kalimantan Timur sudah dilakukan sejak masa akhir 

kolonialisme hingga Era Orde Baru (wafat 1992). Dalam 

bidang sosial politik, tampak dari upayanya dalam 

keikutsertaan merintis organisasi Muhammadiyah wilayah 

Kalimantan Timur dan menjadi pimpinan wilayah kedua, 

sempat sebelumnya menjadi ketua Partai Masjumi, dan pernah 

menjadi Ketua /Ketua Fraksi DPRD Kalimantan Timur, dan 

membentuk LKMD di Muara Badak. Dalam aspek pendidikan 

dan keagamaan, H. Nadjamuddin mendirikan sebuah masjid 

Besar Ukhuwah di Muara Badak dan memfungsikan masjid 

tersebut untuk aktifitas pendidikan madrasah. Dalam aspek 

ekonomi, H. Nadjamuddin memberi contoh yang baik kepada 

masyarakat untuk mendukung aktifitas-aktifitas lainnya, 

seperti pendirian pasar tradisional pribadi dekat rumahnya, 

dan investasi jangka panjang berupa tanah. 

 

2. Agama, Bisnis dan Politik: Rekam Jejak Peninggalan H. 

Nadjamuddin dalam Mewujudkan Good Governance dan 

Civil Society Islam. 

 

                                                           
90 Javad Bahmani, The Role of Civil Society in Development, 

Journal of Civil and Legar Service, Vol. 5, Issue 6, 2016, h.  2 
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Integrasi agama, politik dan bisnis adalah bukan sebuah 

perkara yang mudah. Dewasa ini, sangat langka ulama yang 

mampu mengintegrasikan ketiganya. Kebanyakan ulama yang 

kita temui tidak memiliki kemandirian dan selalu 

mengharapkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat 

untuk memperkuat institusi pendidikan yang dibinanya. Hal 

ini berbeda dengan potensi yang dimiliki oleh H. 

Nadjamuddin sebab dia berprinsip bahwa tangan di atas lebih 

baik dari pada tangan di bawah. 

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang 

penulis lakukan di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda 

dan Muara Badak, ada beberapa peningalan yang 

membuktikan bahwa H. Nadjamuddin adalah seorang Tokoh 

yang memiliki multi talenta (Agama, Bisnis dan Politik) dan 

meninggalkan beberapa aspek positif yang bisa dirasakan oleh 

masyarakat dewasa ini. 

 

a. Masjid Besar Ukhuwah Muara Badak: pengintegrasian 

agama dan pendidikan 

Muara Badak adalah sebuah kecamatan terletak di 

kawasan pantai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan 

ini memiliki kekayaan berupa minyak bumi dan gas alam yang 

dikerjakan oleh perusahaan Amerika bekerjasama dengan 

Indonesia, yaitu VICO (Virginia Indonesia Company) yang sudah 

beroperasi sejak tahun 1970an.91 

Di Kecamatan Muara Badak inilah H. Nadjamuddin 

banyak menghabiskan waktunya berdakwah dan memperbaiki 

umat di masa-masa pensiun. Sebelum menjadi pimpinan 

                                                           
91Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kecamatan di Kalimantan 

Timur, Wikipedia, id.wikipedia.org.  
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wilayah Muhammadiyah dan Ketua/Ketua Komisi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Timur di Samarinda, 

H. Nadjamuddin mengawali karirnya di Samarinda Seberang 

mendirikan sekolah Agama al-Islah lalu pindah ke Muara 

Badak sebagai Kepala Sekolah Madrasah. Banyak peninggalan 

H. Nadjamuddin yang sangat besar manfaatnya bagi 

masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Muara Badak. 

Salah satu peninggalan monumental adalah Masjid Besar di 

Kecamatan Muara Badak yang dia bangun di atas tanah milik 

yang dia wakafkan seluas 3.600 M2 yang sudah eksis sejak 

tahun 1959.92 Masjid Besar Ukhuwah merupakan masjid tertua 

di Muara Badak.93 

Kenapa masjid menjadi prioritas pembangunan yang 

dilakukan oleh H. Nadjamuddin? Apa yang memotivasinya 

sehingga membangun masjid yang sangat megah (bertingkat) 

di wilayah yang cukup terpencil saat itu? Ternyata H. 

Nadjamuddin adalah sosok ulama yang visioner. Dia 

menyadari bahwa masjid merupakan pusat aktifitas dalam 

Islam. Rasulullah swa, saat hijrah dari Makkah ke Yatsrip 

(Madinah) maka yang pertama-tama dibangun adalah Masjid. 

Saat itu, masjid menjadi sentral seluruh aktifitas dalam Islam 

yang bukan sekedar sebagai tempat beribadah. Menurut 

Syamsul Kurniawan, masjid yang pertama dibangun oleh 

                                                           
92 Simas (Sistem Informasi Masjid) Direktorat Urusan Agama 

Islam dan Pembinaan Syariah, 
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/40/?keca
matan_id=4887.  

93 Bupati Rita Safari Ramadhan di Muara Badak Sumbang Rp100 
Juta untuk Masjid Ukhuwah, Koran Kaltim, 28 Jui 2013. 
https://korankaltim.com/arsip/sumbang-rp100-juta-untuk-masjid-
ukhuwah.  

  

http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/40/?kecamatan_id=4887
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/40/?kecamatan_id=4887
https://korankaltim.com/arsip/sumbang-rp100-juta-untuk-masjid-ukhuwah
https://korankaltim.com/arsip/sumbang-rp100-juta-untuk-masjid-ukhuwah
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Rasulullah adalah Masjid Quba pada tahun pertama Hijriah 

bertepatan dengan tanggal 23 September 662 M di sebelah 

tenggara kota Madinah (Yatsrib saat itu). Masjid diawal 

munculnya memiliki multi fungsi. Tujuan utama didirikan 

masjid adalah untuk beribadah, namun memiliki fungsi lain 

seperti pendidikan dan pembentukan karakter ummat. Selain 

itu, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, 

layanan sosial, dan pernikahan.94 

Masjid yang dibangun oleh H. Nadjamuddin adalah 

terinspirasi dari sejarah awal kehadiran masjid di Medinah. 

Menurut H. Nazaruddin, H. Nadjamuddin memiliki visi yang 

jauh ke depan. Dia membangun masjid di atas tanahnya yang 

cukup luas dengan masjid ukuran yang sangat besar dan 

bertingkat. Banyak warga saat itu bertanya-tanya kenapa mesti 

membangun masjid sangat besar sementara jumlah warga 

sangat sedikit. Dia menjawab bahwa masjid ini bukan saja 

generasi kita yang akan merasakannya, tetapi juga anak cucu 

kita yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Apa yang 

dikemukakan oleh H. Nadjamuddin tersebut dirasakan oleh 

generasi sekarang di mana jumlah penduduk Mura Badak 

semakin banyak, bukan saja pertambahan penduduk yang 

lahir di wilayah itu tetapi juga karena banyaknya pendatang 

yang mencari sesuap nasi.95 Sangat jelas bahwa H. 

Nadjamuddin seorang yang visioner. Apa yang dia kerjakan 

sudah dia pikirkan dampak positif yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat di masa-masa yang akan datang dimana orang lain 

                                                           
94 Syamsul Kurniawan, Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat 

Islam, Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2, 2014, h. 
169-184  

95 Wawancara dengan H. Nazaruddin (kemanakan H. 
Nadjamuddin) pada tanggal 4 Maret 2019. 
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tidak dapat menjangkau pikiran tersebut. Dengan berdirinya 

perusahaan tambang Amerika, maka banyak pekerja asing dan 

pribumi dari berbagai daerah ke Muara Badak untu bekerja di 

perusahaan tersebut. 

Masjid tua yang dibangun oleh H. Nadjamuddin sudah 

diruntuhkan dan menjadi pelataran masjid besar Ukhuwah. 

Sementara itu, masjid baru dengan konstruksi yang lebih 

modern dibangun di sampingnya yang dibangun oleh 

perusahaan minyak VICO (Virginia Indonesia Company). Masjid 

baru yang dibangun oleh VICO diresmikan oleh Bupati Kutai 

Kartanegara saat itu, Drs. H. Syaukani HR pada tanggal 18 

September 2000.  

Di satu sisi banyak masyarakat yang gembira dengan 

bantuan VICO membangunkan masjid yang lebih modern di 

samping masjid lama yang dibangun oleh H. Nadjamuddin 

dibantu oleh masyarakat saat itu, sebab bangunan lama sudah 

tua dan sudah tidak layak lagi digunakan. Namun ada 

beberapa warga yang menyayangkan sebab eksistensi 

bangunan baru terkesan melupakan sejarah. Mereka 

menginginkan agar bangunan baru itu mengikuti konstruksi 

bangunan lama agar sejarah pendirian masjid Ukhuwah tidak 

terlupakan. Dibalik pendirian Masjid Besar Ukhuwah Muara 

Badak terdapat sejarah panjang, seorang ulama seperti H. 

Nadjamuddin mewakafkan tanahnya untuk mendirikan 

Masjid dan perjuangannya dalam mempelopori pembangunan 

masjid tersebut dengan ukuran yang yang sangat besar dan 

konstruksi bangunan yang sangat indah, mirip konstruksi 

bangunan masjid istambul yang megah saat ini. Masyarakat 

saat itu dengan senang hati bahu membahu, bekerja sama 

dalam mewujudkan masjid megah tersebut. Seharusnya, 
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meskipun pendirian masjid bergeser, namun mengikuti 

konstruksi bangunan lama sehingga terkesan tidak melupakan 

sejarah.96 

Kenangan indah bangunan masjid Besar Ukhuwah 

Muara Badak masih teringat oleh sebahagian besar masyarakat 

Muara Badak, meskipun kini telah tiada. Bangunan baru 

dengan konstruksi bangunan yang lebih modern diresmikan 

oleh Bupati Syaukani pada tanggal 18 September 2000 telah 

berfungsi dengan baik. Bangunan masjid lama yang sempat 

eksis kurang lebih 40 tahun lamanya, kini menjadi pelataran 

masjid yang digunakan untuk pelataran parkir, pesta 

pernikahan atau hajatan lainnya, shalat Idul Fitri dan Idul 

Adha. H. Nadjamuddin telah berjasa dalam pembangunan 

masjid Besar Ukhuwah Muara Badak meskipun bangunan 

lama yang dirintisnya kini tingal menjadi sebuah kenangan. 

Di bawah ini ada gambaran data tentang kondisi masjid 

Besar Ukhuwa dan dan masjid-masjid lainnya Muara Badak 

yang diperoleh dari Simas (sistem informasi Kementrian 

Agama RI). 

 

Daftar Profil Masjid Muara Badak, Kutai Kartanegara 

Berdasarkan Sistem Informasi Kemenag R.I 

 

No 
Kab/ 

Kota 
Kec. 

Nama 

Masjid 
 

Tipo 

logi 
Alamat 

Luas 

Tanah 

Stat 

us ta 

nah 

 

Thn 

Ber 

diri 

 

Ke

t 

Jama

ah 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 

                                                           
96 Komentar beberapa keluarga H. Nadjamuddin saat 

melakukan survey awal tulisan pada tanggal Maret 2019 
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No 
Kab/ 

Kota 
Kec. 

Nama 

Masjid 
 

Tipo 

logi 
Alamat 

Luas 

Tanah 

Stat 

us ta 

nah 

 

Thn 

Ber 

diri 

 

Ke

t 

Jama

ah 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 

41. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

NURUL 

IMAN 

 Masjid 

Jami 

DESA 

MUARA 

BADAK 

ILIR 

625 m2 Wakaf  83 50 – 

100 

42. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

RAUDA

TUL 

JANAH 

 Masjid 

Jami 

DESA 

MUARA 

BADAK 

ULU 

225 m2 Wakaf  05 50 – 

100 

43. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

BAITUL 

RAHM

AN 

 Masjid 

Jami 

DESA 

MUARA 

BADAK 

ULU 

81 m2 Wakaf  93 50 – 

100 

44. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

Baitul 

Makmu

r 

 Masjid 

Jami 

DESA 

MUARA 

BADAK 

ULU 

- Wakaf  90 50 – 

100 

45. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

UKHU

WAH  

 Masjid 

Jami 

DESA 

MUARA 

BADAK 

ULU 

3.600 

m2 

Wakaf  59 50 – 

100 

46. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

Salo 

Bandan

g 

 Masjid 

Jami 

Salo 

Palai 

144 m2 Girik  08 50 – 

100 

47. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

Bulu 

Kesi  

 Masjid 

Jami 

Batu 

Batu 

300 m2 Wakaf  87 150 – 

200 

48. KUTAI Muara Masjid  Masjid Batu 1.080 Wakaf  01 > 200 

http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92203/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92203/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92203/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92202/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92202/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92202/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92202/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92201/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92201/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92201/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92201/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92200/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92200/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92200/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92200/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92198/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92198/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/92198/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71501/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71501/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71501/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71501/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71499/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71499/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71499/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71495/


Kepemimpinan H. Nadjamuddin                   M. Saleh, A. Tenri, M. Natsir 

73 
 

No 
Kab/ 

Kota 
Kec. 

Nama 

Masjid 
 

Tipo 

logi 
Alamat 

Luas 

Tanah 

Stat 

us ta 

nah 

 

Thn 

Ber 

diri 

 

Ke

t 

Jama

ah 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 

KERTA 

NEGAR

A 

Badak Nurul 

Yakien  

Jami Batu m2 

49. KUTAI 

KERTA 

NEGAR

A 

Muara 

Badak 

Masjid 

Al-

Hidaya

h  

 Masjid 

Jami 

Saliki 100 m2 Wakaf  07 50 – 

100 

Sumber dari internet 

Dari table di atas tampak bahwa masjid Besar Ukhuwah 

yang dibangun oleh H. Nadjamuddin pada tahun 1959 adalah 

masjid tertua dan terbesar di Muara Badak dengan konstruksi 

bangunan berlantai 2. Keterangan yang menunjukkan jamaan 

50-100 adalah bukan kapasitas masjid, tetapi jamaah atau 

penduduk di desa itu di masa-masa awal berdirinya masih 

kurang. 

 

b. Sekolah Islam Swasta: Modal Dasar dalam 

Pembangunan SDM 

Salah satu modal dasar dalam peningkatan sumber 

daya manusia adalah pendidikan. H. Nadjamuddin adalah 

ulama yang sangat peduli dengan pendidikan. Latarbelakang 

pendidikannya dari Muallimin dan As’adiyah adalah sangat 

memadai dalam mengembangkan dunia pendidikan di 

Kaliantan Timur. Bahkan karier awalnya adalah seorang guru 

hingga menjadi kepala sekolah di Muara Badak sebelum terjun 

ke dunia politik.  

http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71495/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71495/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71492/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71492/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71492/
http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/71492/
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Menurut Miftahur Rohman dan Hairudin, pendidikan 

merupakan suatu sistem yang mesti dilakoni secara utuh 

dengan sistem lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dilihat dari prosesnya, 

pendidikan akan berlangsung secara berkesinambungan 

seiring dengan dinamika perubahan sosial budaya masyarakat 

dari satu generasi ke generasi berikutnya.97 Yang jelas 

pendidikan merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan 

dalam berbagai bidang. 

Pada masa kolonialisme, hanya kaum bangsawan saja 

yang bisa mengecap pendidikan di sekolah Belanda. Namun 

dengan kehadiran sekolah Islam baik yang bercorak rasionalis 

(Muhammadiyah) maupun tradisionalis (Pesantren), sangat 

membantu masyarakat umum yang ingin mengecap 

pendidikan tinggi. Menurut Sunarso, pada awal abad ke-20, 

pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat 

bagi penduduk pribumi, meskipun sudah eksis sejak abad ke-

17 khusus bagi keluarga Belanda. Tujuan sistem pendidikan 

Belanda ini untuk mempertahankan status quo menjadikan 

pendidikan sebagai tempat melatih anak-anak bangsawan 

pribumi untuk dijadikan sebagai perpanjangan tangan 

kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.98 Gusti 

Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, sistem pendidikan 

yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda berasaskan 

                                                           
97 Miftahur Rohman dan Hairudin, Konsep Tujuan Pendidikan 

Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural, Al-Tadzkiyyah: Jurnal 
Pendidikan Islam, Vol. 9, No. I, 2018, h. 21-35. 

98 Sunarso, Pendidikan Nasional Indonesia: Tinjauan dari 
Perspektif Sejarah, Pendidikan Nasional Indonesia: Tinjauan dari 
Perspektif Negara, Jurnal Tulisan UNY, Vol. 4, No. 1, 2007, h. 1-18.  
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atas garis warna dan diskriminasi. Garis demarkasi ini 

dibedakan berdasarkan pembagian golongan masyarakat 

kolonial yaitu, golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina 

dan Arab), dan golongan pribumi.99 

Dalam waktu yang bersamaan (awal abad ke-20), 

organisasi Muhammadiyah lahir di Yogyakarta dengan 

mengusung dua tema utama yaitu dakwah dan pendidikan 

Islam. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad 

Dahlan di Kauman Yogyakarta tahun 1912 memperkenalkan 

sebuah sistem pendidikan Islam modern untuk mengantisipasi 

terjadinya dikotomi sistem pendidikan tradisionalis dengan 

sistem pendidikan Belanda.100 Sistem pendidikan yang 

diusung Muhammadiyah bercorak rasionalis modernis. Dalam 

waktu singkat, sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh 

organisasi Muhammadiyah berkembang dengan cepat hingga 

di Sulawesi Selatan. Kehadiran pendidikan Muhammadiyah 

memberi solusi terhadap persoalan pendidikan di Indonesia. 

H. Nadjamuddin sebagai keluarga yang berlatarbelakang 

Muhammadiyah mengecap pendidikan modrnis tersebut. 

Modal pendidikan inilah yang kemudian dikembangkan di 

Kalimantan Timur, meskipun sebelum hijrah ke Kalimantan, ia 

sempat mondok di psantren tradisionalis As’adiyah Sengkang. 

Sebagai ulama yang sangat peduli dalam dunia 

pendidikan, H. Nadjamuddin diawal tibanya di Kalimantan 

sempat menjadi Guru dan bahkan sempat menjadi Kepala 

                                                           
99  Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, Pendidikan 

pada Masa Kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942, Jurnal Publika 
Budaya, Vol. 1, No. 3, Maret 2015, h. 20-34 

 100 Nadlifah, Muhammadiyah dalam Bingkai Pendidikan: 
Tinjauan Psikologi Humanistik, al-Bidayahea: Jurnal Pendidikan Dasar 
Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2016 , h. 139-154  
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Sekolah Madrasah. Menurut H. Muhammad Nun, H. 

Nadjamuddin sudah mendirikan sekolah Agama pada awal-

awal tibanya di Kalimantan Timur di usianya yang baru 

sekitar 20 tahun. Dia mendirikan sekolah Agama dengan nama 

al-Islah sekitar tahun 1940. Banyak sekali siswa-siswi yang 

sekolah di al-Islah dan semua guru yang mengajar di sekolah 

tersebut menjadi pegawai negeri, termasuk H. Nadjamuddin 

sendiri.101 

Pada awal tahun 1970an, H. Nadjamuddin dipindahkan 

ke Muara Badak sebagai kepala sekolah SD 02 padahal saat itu 

masih menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Provensi Kalimantan Timur. Pada tahun 1973, H. 

Nadjamuddin membuka sekolah Madrasah Ukhuwah Muara 

Badak di Masjid Besar Ukhuwah yang dia bangun. Bahkan H. 

Nadjamuddin sempat mendatangkan guru-guru agama, dan 

guru bahasa Inggris dari Yogyakarta untuk mengajar pada 

Madrasah yang dia dirikan. Sayang sekali sekolah tersebut 

tidak berlanjut pasca kematiannya.102 

Menurut HJ. Indrawati, ada 4 orang guru yang 

didatangkan oleh H. Nadjamuddin untuk mengajar di 

Madrasah Ukhuwah, 3 guru agama dan 1 guru Bahasa Inggris. 

Keempat guru tersebut, termasuk Hj. Indrawati menjadi 

pegawai negeri. Gaji yang diberikan oleh H. Nadjamuddin saat 

itu sebesar 4000 rupiah dan itu sudah lebih dari cukup, sebab 

makanan dan tempat tingal ditanggung. Sayang sekali sekolah 

                                                           
101 Wawancara dengan Muhammad Nun pada tanggal 29 

Agustus 2019.  
102 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahir, Menantu sekaligus 

Kemanakan H. Nadjamuddin, pada tanggal 29 September 2019 
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yang dirintis oleh H. Nadjamuddin tidak lanjut dan keempat 

guru tersebut dipindahkan ke sekolah negeri.103 

Selain sekolah Madrasah yang dia dirikan di Masjid 

Besar Ukhuwah, H. Nadjamuddin memiliki andil atas 

keberadaan Yayasan Manunggal yang terdiri atas Panti 

Asuhan dan SLTP Manunggal. H. Nadjamuddin 

menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran. Setelah selesai 

diselenggarakan MTQ, lokasi tersebut didirikan Yayasan 

pendidikan, yaitu Yayasan Manunggal yang sampai saat ini 

masih eksis.104 

Pasca meninggalnya H. Nadjamuddin, tidak ada lagi 

figur ulama yang sekaliber dia yang sangat peduli terhadap 

masalah pendidikan, baik dari kalangan keluarga maupun dari 

kader dan murid-muridnya. H. Nadjamuddin adalah Ulama 

yang sangat dihormati, dipanuti dan dijadikan rujukan, bukan 

saja keluasan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi termasuk 

karakter yang dimilikinya.   

 

c. Kantor LKMD: Membangun Good Governance dan Civil 

Society 

H. Nadjamuddin adalah ulama yang sangat langka 

dengan memiliki skill bisnis yang tinggi dan menjadi seorang 

pemimpin (umara) yang bijak. Salah satu kepeduliannya 

terhadap terbentuknya pemerintahan yang baik (good 

governance) adalah dengan mewakafkan tanahnya untuk 

pembangunan Kantor Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

                                                           
103 Wawancara dengan Hj. Indrawati pada tanggal 29 September 

2019.    
104 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahir pada tanggal 29 

September 2019. 
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(LKMD) di Kecamatan Muara Badak. Menurut Didin Tohidin, 

LKMD memiliki fungsi sebagai berikut: 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah 

merupakan Lembaga Masyarakat yang secara organisasi 

berdiri sendiri dan berkedudukan di desa. LKMD 

mempunyai tujuan dalam kegiatan programnya yaitu 

membantu pemerintahan desa/kelurahan dibidang 

pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian dan tindak lanjut, menumbuhkan dan 

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan.105  

 

Berdasarkan keterangan fungsi LKMD di atas dapat 

dipahami bahwa organisasi LKMD bersifat independen yang 

didirikan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan 

good governance meliputi perencanaan, evaluasi, dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2007, 

pemerintah mengeluarkan aturan terkait lembaga bentukan 

masyarakat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun 

2007 dalam Bab I, Pasal 1, poin 1 berbunyi “Lembaga 

Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah 

dalam memberdayakan masyarakat.”106 Di sini dapat 

dipahami Lembaga Masyarakat, khususnya LKMD memiliki 

                                                           
105 Didin Tohidin, Pelaksanaan Kegiatan Program LKMD pada 

Desa-Desa di Kecamatan Lubuk Alung Dati IIPadang Pariamang, 
Laporan Tulisan Proyek Operasi Perawatan dan Fasilitas IKIP tahun 
anggaran 1992/1993, h. i.  

106 Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 
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peran yang signifikan dalam membantu membantu 

mewujudkan good governance dan civil society. 

Salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh H. 

Nadjamuddin adalah melalui LKMD, dia menginstruksikan 

kepada masyarakat Muara Badak agar tidak membangun 

sekian meter dari as jalan. Mungkin sebagian masyarakat saat 

itu belum menyadari manfaat instruksi tersebut, namun 

setelah Muara Badak semakin meningkat penduduknya dan 

kendaraanpun semakin ramai, khususnya roda empat, barulah 

masyarakat menyadari pentingnya perluasan jalan untuk 

menghindari kemacetan akibat sempitnya jalan.107 Kantor 

LKMD yang dia dirikan saat ini tinggal bekasnya dan status 

tanahnya masih tanah waqaf dengan lokasi di samping rumah 

H. Nadjamuddin bersambung dengan pasar dan pelelangan 

ikan milik H. Nadjamuddin. 

 

d. Membangun Pasar Tradisional, Toko dan Pelelangan 

Ikan: Investasi Ekonomi Islam dalam Menghidupkan 

Dakwah Islamiyah 

 

Pasar merupakan aspek penggerak roda perekonomian. 

Ada 2 model pasar, yaitu pasar tradisional atau pasar rakyat 

dan pasar modern seperti mall, super market dan 

hypermarket. Pada masa H. Nadjamuddin, masyarakat di 

Muara Badak belum mengenal konsep pasar modern. Sebagai 

penggerak roda perekonomian rakyat, Mendag menjelaskan 

fungsi pasar rakyat atau tradisional sebagai berikut: 

                                                           
107 Wawancara degan H. Nazaruddin pada tanggal 21 Maret 

2019. 
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"Pasar rakyat yang mempunyai fungsi strategis sebagai 

penggerak roda ekonomi masyarakat dan memiliki 

kedekatan dengan aspek sosialdan budaya masyarakat 

setempat harus dikembangkan secara komprehensif dan 

holistik. Tujuannya agar pasar rakyat dapat meningkatkan 

daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun 

tokomodern ditengah maraknya keberadaan toko 

modern,"108 

 

Hanya saja, pasar tradisional saat ini masih terkesan 

kumuh, jorok meskipun berperan dalam roda perekonomian 

rakyat. Ratna dan Riza mengatakan bahwa pasar tradisional 

atau pasar rakyat dapat meningkatkan taraf perekonomian 

sebab ia merupakan roda penggerak perekonomian rakyat. 

Namun hingga dewasa ini, pasar rakyat masih terkesan 

kumuh, becek dan bau.109 Ini adalah sebuah realita pasar 

tradisional di Indonesia karakternya seperti itu. Sayang sekali 

pasar yang dirintis oleh H. Nadjamuddin tidak dikembangkan 

oleh keturunannya. 

Salah satu motivasi H. Nadjamuddin membangun 

pasar dan pelelangan ikan adalah untuk membantu 

masyarakat didalam meningkatkan taraf hidup mereka, sebab 

beberapa kios dan lapak yang dibuat dekat rumahnya adalah 

disewakan kepada para pedagang kecil dan menengah. Pasar 

tradisional yang dibangun oleh H. Nadjamuddin dulunya 

                                                           
108 Mendag, Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat, 

www.kemendag.go.id. Jakarta, 20 Oktober 2017 
109 Ratna Christianingrum dan Riza Aditya Syarif, Mampukah 

Rp. 401.220 Memotret Kemiskinan di Indonesia? Bulletin APBN Pusat 
Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Vol. 3 Edisi 16, Agustus 2018 , h. 
1 

http://www.kemendag.go.id/
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adalah pasar paling ramai sebelum hadir pasar tradisional 

yang dibangun oleh pemerintah. Letak pasar tersebut adalah 

di sebelah kanan rumah kediaman H. Nadjamuddin.110 

Menurut Muzakkar, di dalam pasar tradisional tersebut, H. 

Nadjamuddin memiliki toko sembako dan alat-alat kapal 

penangkap ikan untuk keperluan para nelayan. Pada masa-

masa pensiun, H. Nadjamuddin lebih banyak menghabiskan 

waktu berjualan di toko tersebut, berdakwah dan mengajar di 

sekolah yang dia dirikan di masjid Besar Ukhuwah.111 Pasar, 

pelelangan ikan dan toko yang dibangun oleh H. 

Nadjamuddin tersebut tinggal bekasnya saja. Toko dan kios 

yang dulunya digunakan sebagai aktifitas jual beli, saat ini 

disewakan sebagai tempat tinggal termasuk Muzakkar sendiri. 

Eksistensi Pasar pribadi yang dibangunnya adalah 

penanda kepawaiannya dalam bidang bisnis. Modal dasar 

sebagai bisnismen ini adalah ciri khas ulama modern yang 

jarang dijumpai di era sekarang. Itulah yang membuat sosok 

H. Nadjamuddin sukses dalam berdakwah karena memiliki 

aset yang besar dalam melakukan aktifitas dakwah. 

 

e. Tanah Pribadi dan Nama Jalan: Investasi Bisnis dalam 

pengembangan misi Islam   

Tanah merupakan salah satu bentuk investasi dalam 

berbisnis. Banyak yang sukses dalam dunia bisnes karena 

berinvestasi pada tanah. Ada yang membeli tanah luas lalu 

mengkavling lebih kecil untuk dijual kembali kepada user ada 

                                                           
110 Wawancara dengan H. Abd Bahri Tahin pada tangal 29 

September 2019.  
111 Wawancara dengan Muzakkar, cucu kemanakan H. 

Nadjamuddin, pada tanggal 29 September 2019.  
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pula yang menyimpannya sekian lama dan menunggu 

beberapa tahun hinga harga tanah tersebut menjadi sangat 

mahal. Menurut Dewi Puri, tanah kosong sangat 

menguntungkan dalam dunia bisnis yang penting pebisnis 

memperhatikan hal-hal seperti sesuaikan dengan bujet atau 

kondisi keuangan, legalitas tanah, dokumen lengkap, dan 

amankan tanah berupa pagar atau pondasi batas.112 Investasi 

tanah ini yang dikembangkan oleh H. Nadjamuddin sejak awal 

menginjakkan kakinya di Kalimantan Timur.  

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Muara 

Badak, penulis penemukan sebuah jalan yang diambil dari 

nama H. Nadjamuddin. Nama jalan ini diberikan kepada 

almarhum atas penghargaan jasa-jasanya dalam membantu 

pembangunan di Muara Badak, baik di bidang infrastruktur, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan 

pembangunan di bidang keagamaan. Jalan yang membentang 

sepanjang 1 kilo meter pada sisi kiri adalah tanah milik pribadi 

H. Nadjamuddin yang secara umum masih kosong atau belum 

terbanguni kecuali bagian ujung adalah bangunan Masjid yang 

telah dia wakafkan. Lokasi tanah tersebut sangat strategis 

sebab terletak di jantung kota kecamatan Muara Badak dan 

telah memiliki fasilitas umum seperti listrik dan PDAM. 

Menurut Muhammad Nun, tanah di Muara Badak merupakan 

warisan dari mertua H. Nadjamuddin yang diberikan kepada 

                                                           
112 Dewi Puri, Raup Banyak Keuntungan dari Investasi Tanah 

Kosong! Ikuti Kiat Simpelnya ini, 
https://www.moneysmart.id/investasi-tanah-kosong-dan-kiatnya-biar-
lancar-jaya/ 13 Mart 2019.  

https://www.moneysmart.id/investasi-tanah-kosong-dan-kiatnya-biar-lancar-jaya/
https://www.moneysmart.id/investasi-tanah-kosong-dan-kiatnya-biar-lancar-jaya/
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istrinya yang hanya 2 bersaudara. Tanah tersebut masih eksis 

sampai sekarang.113  

Selain tanah di Muara Badak, H. Nadjamuddin 

memiliki tanah yang sangat luas di Samarinda Seberang. 

Tanah tersebut dulunya sangat luas sebagai hasil investasi atau 

modal awal dalam bidang interpreunership untuk mendukung 

keberhasilannya dalam menyiarkan Islam di Kalimantan 

Timur. Atas kedermawannya, H. Nadjamuddin banyak 

mewakafkan kepada masyarakat, khususnya perantau Bugis 

ke Samarinda hingga tersisa 3 ha. Pada tahun 2019, ahli 

warisnya (anak-anaknya) menjual tanah tersebut. Strategi 

kepemilikan tanah merupakan tanda H. Nadjamuddin sangat 

piawai dalam dunia bisnis. Investasi tanah merupakan sebuah 

bentuk bisnis yang dalam meningkatkan taraf hidup, namun 

sebagai ulama seperti H. Nadjamuddin merupakan penopang 

untuk kesuksesan dakwah islamiyah. 

  

3. Dakwah Islamiyah: Upaya H. Nadjamuddin dalam 

Menegakkan Islam di Kalimantan Timur. 

 

a. Penyiaran Islam Awal 

H. Nadjamuddin memilih Kalimantan Timur sebagai 

destinasi dakwahnya bukan tidak beralasan. Tantangan yang 

dihadapi oleh para ulama di Kalimantan jauh lebih berat 

dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sebagai ulama yang 

mengintegrasikan 2 corak keislaman yang kelihatanya saling 

bertentangan, yaitu corak rasionalis Muhammadiyah (alumni 

Muallimin Bantaeng) dan corak tradisionalis (alumni Pompes 

                                                           
113 Wawancara dengan Muhammad Nun pada tanggal 30 

September 2019.  
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As’adiyah Sengkang), H. Nadjamuddin berhasil mengembang 

dakwah Islamiyah di Kalimantan Timur.  

Keberhasilan dakwah diawal-awal kedatangannya 

karena latar belakang pendidikan yang pernah dilaluinya. 

Faktor lain penyebabnya adalah keikhlasan, empati terhadap 

sesama, karakter (nilai etika islami) yang dia contohkan, dan 

lain-lain sebagainya. Menurut Yahya, dakwah islamiyah 

memiliki dua makna yaitu sebagai upaya mengkonversi dari 

sebuah agama ke agama Islam, dan upaya mengkonversi 

seseorang yang beragama Islam namun masih 

mencampuradukkan keagamaannya dengan aliran animism ke 

sebuah corak keislaman yang sesuai dengan tuntunan 

Rasulullah saw.114 

Sebagaimana penjelasan Yahya di Atas, H. 

Nadjamuddin berakwah melalui dua aspek tersebut yaitu 

bagaimana mengkonversi masyarakat non-muslim menjadi 

muslim dan bagaimana berdakwah terhadap masyarakat 

muslim yang masih jauh dari tatanan keislaman sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah saw. Tentu disadari betapa berat 

tantangan yang dihadapi oleh H. Nadjamuddin dalam 

menyiarkan Islam di Kalimantan Timur. Menurut Abd. Bahri 

Tahir, salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh H. 

Nadjamuddin adalah mengajak masyarakat Dayak yang belum 

Islam, namun menantang adu kesaktian. Namun H. 

                                                           
114  Yahya, Dakwah Islamiyah Dan Proselytisme; Telaah Atas 

Etika Dakwah Dalam Kemajemukan, Interdisciplinary Journal of 
Communication, Vol.1, No.1, Juni 2016: h. 81-98    
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Nadjamuddin mampu mengalahkan kesaktian mereka, 

sehingga meraka akhirnya memeluk Islam.115  

H. Nadjamuddin bukanlah sosok ulama tradisional 

sebagai mana dalam benak kebanyakan orang bahwa ulama 

identik dengan memakai surban, Sebaliknya, H. Nadjamuddin 

tampil nyentrik memakai jas dan pakaian modern lainnya. Jika 

dia masjid dan memberikan tausiah, H. Nadjamuddin hanya 

menggunakan pakaian kausal memakai kemeja, sarung dan 

kopiah. Namun dengan modal pengetahuan yang mendalam 

tentang agama, sehingga dia menjadi panutan bagi 

masyarakat, murid-murid dan keluarganya. 

Dalam sejarah penyiaran Islam di Nusantara, ulama 

dahulu sering menghadapi cobaan seperti ini. Beberapa contoh 

seperti yang dialami oleh ulama awal di Jawa (wali Songo) 

menghadapi masyarakat yang menganut kepercayaan 

animisme dan dinamisme. Contoh lain adalah Ulama Dato’ di 

Tiro menghadapi masyarakat suku Kajang yang manganut 

kepercayaan yang sama. Hal serupa juga dialami oleh H. 

Nadjamuddin. Meskipun H. Nadjamuddin dinisbahkan 

dengan organisasi Muhammadiyah yang rasional, namun ia 

telah belajar ilmu-ilmu tasawuf di pesantren As’adiyah. Bekal 

ilmu yang diperoleh di pesantren ini tentunya sangat 

bermanfaat didalam melakukan Dakwah islamiyah di 

Kalimantan Timur. 

 

b. Dakwah di Usia Senja: Fokus Membangun Karakter 

Masyarakat di Muara Badak 

                                                           
115 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahir pada tanggal 29 

Septembet 2019. 
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Setelah H. Nadjamuddin memaski usia pensiun sebagai 

PNS guru agama, dia menfokuskan diri tinggal di Muatra 

Badak Ulu mengurus umat. Dia lebih banyak menghabiskan 

waktunya membina masyarakat melalui dakwah islamiyah di 

masjid Besar Ukhuwah yang dia bangun dan mengurus 

yayasan pendidikan yang dia bentuk di masjid tersebut. 

Menurut Hj. Indrawati, H. Nadjamuddin lebih banyak fokus 

mengajar di sekolah Ukhuwah di Masjid Besar Ukhuwah, dan 

berdakwah di Masjid setiap selesai shalat subuh yang kadang-

kadang diselingi dengan bapak H. Ibrahim. Setiap hari Jum’at, 

H. Nadjamuddin memberi pengajian pada ibu-ibu untuk 

memberi tausiah berkaitan dengan tema keluarga zakinah.116  

Dalam realita kehidupan sehari-hari, banyak 

penceramah professional dan cukup kondang sangat 

bergantung kepada amplop yang diberikan oleh pengurus 

masjid. Mereka menerapkan tarif dan memilih-milih tempat 

untuk memberikan ceramah. Ini adalah fenomena yang terjadi 

di mana-mana, khususnya di kota-kota besar. Bahgaimana 

hukumnya ulama atau da’i menerima amplop? Terdapat 

kontroversi pandangan ulama dalam hal ini. Ada yang 

mengatakan bahwa ulama harus berdikari dan tidak bisa 

menerima amplop berdasarkan ayat al-Qur’an (Q.S. 36: 21). 

Dalam ayat ini Allah menyerukan umat manusia mengikuti 

orang yang tidak meminta balas jasa, sebab mereka adalah 

orang-orang yang diberi petunjuk. Namun Syaikh Muhammad 

bin Shalih al-Utsaimi mengatakan bahwa seorang ulama atau 

da’i tidak mengapa menerima amplop jika memang orang 

tersebut diperlukan untuk menghidupi diri dan keluarga 

                                                           
116 Wawancara dengan Hj. Indrawati pada tanggal 29 September 

2019.  
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sehari-hari berdasarkan hadis Rasulullah saw: “Sesungguhnya 

yang lebih pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran al-

Qur’an.” (HR. Bukhari, 5737).117 

H. Nadjamuddin adalah ulama yang memiliki 

pengetahuan agama yang sangat luas dan memiliki 

kemampuan verbal yang sangat bagus dalam mentransformasi 

pengetahuan yang dimilikinya ke tengah-tengah masyarakat. 

Abd. Bahri Tahir mengatakan bahwa H. Nadjamuddin 

memiliki hobbi ceramah dan mampu berpidato tampa teks 

selama 3 jam.118 Selama di usia senja, H. Nadjamuddin lebih 

banyak fokus membangun umat melalui ceramah dan 

pendidikan non-formal yang didirikan di Masjid Ukhuwah. 

Hampir setiap subuh dia memberi tausiah atau ceramah 

agama tampa memungut bayaran atau menerima amplop. Ini 

adalah sebuah bentuk pengabdian dan keikhlasan yang tinggi 

dalam berdakwah sebab H. Nadjamuddin adalah ulama yang 

memiliki kekayaan yang cukup besar sehingga tidak 

memerlukan amplop. Inilah yang menyebabkan sehingga H. 

Nadjamuddin sangat berpengaruh, baik di kalangan keluarga 

maupun masyarakat di Kalimantan Timur. 

 

E. Pengaruh H. Nadjamuddin di Kalimantan Timur.  

 

1. Keluarga: Membangun Komunitas Keluarga Islami di 

Kalimantan Timur. 

                                                           
117  Muhammad Abduh Tuasikal, Ustadz Menerima Amplop 

Sampai Memasang Tarif Mahal, https://rumaysho.com/16490-ustadz-
menerima-amplop-sampai-memasang-tarif-mahal.html, 29 September, 
2017  

118 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahir pada tanggal 29 
Oktober 2019.  

https://rumaysho.com/author/admin-2
https://rumaysho.com/author/admin-2
https://rumaysho.com/16490-ustadz-menerima-amplop-sampai-memasang-tarif-mahal.html
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Pada pembahasan sebelumnya fokus pada pembahasan 

keluarga kecil H. Nadjamuddin, dan pada bab ini membahas 

pengaruhnya terhadap Keluarga Besarnya, khususnya yang 

mengikuti jejak langkahnya merantau ke Kalimantan Timur. 

Setelah H. Nadjamuddin balik ke Bulukumba pada tahun 1974, 

dia mengajak beberapa keluarga yang mau hijrah ke 

Kalimantan Timur sebagai wujud kecintaannya kepada 

keluarga. Keluarga yang dimaksudkan dalam pembahasan ini 

bukan keluarga unit terkecil, tetapi terkait dengan sanak 

keluarga. H. Nadjamuddin sangat peduli terhadap keluarga, 

dan banyak keluarga besarnya dari Bulukumba hijrah ke 

Kalimantan Timur. 

Keluarga dapat dipahami sebagai unit organisasi 

terkecil dalam masyarakat yang memiliki hubungan senasab, 

relasi pernikahan, dan hubungan interpersonal networking. 

Frederick Engels dalam bukunya The Origin of the Family, 

Private Property, and the State, mendeskripsikan keluarga 

sebagai relasi antara struktur sosial-ekonomi masyarakat 

dengan bentuk dan isi dari keluarga yang yang berasaskan 

pada sebuah sistem patriarkhi.119  

Dalam al-Qur’an surah at-Tahrim dijelaskan bahwa 

kedudukan keluarga sangat pentning, bahkan setiap kepala 

keluarga memiliki tanggungjawab untuk menjaga anggota 

keluarganya dari api neraka (Q.S. 66: 6). Dalam ajaran Islam 

mengutamakan memberi sedekah kepada sanak saudara 

adalah lebih utama dibandingkan kepada orang lain. Dalam al-

Qur’an surah an-Nisa Allah memerintahkan kepada umat 

manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karib-

                                                           
119 Fredrick Engel, The Origin of the Family, Private Property, and 

the State (Cet IV; London: Stuttgart, 1892), h.  17 
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kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

terdekat, dan tetangga jauh (Q.S. 4:36). Dari ayat di atas dapat 

dipahami bahwa berbuat baik dalam arti khusus membantu 

adalah mendahulukan keluarga terdekat baru karib kerabat.  

Pengaruh H. Nadjamuddin terhadap keluarga cukup 

tinggi. Saat sukses di rantau, 2 saudara kandungnya menyusul 

mengikuti H. Nadjamuddin, yaitu Hj. Sohrah (adik Bungsu 

yang baru meninggal dunia tahun 2018 kemarin), Udding, dan 

ibunya dengan nama I Laung. Saudara perempuannya yang 

lain ada yang tinggal di Balikpapan namanya Hj. Puteri ikut 

suaminya yang bekerja di maskapai Garuda sebagai Wakil 

Ketua. Karena suaminya sakit, sehingga balik ke Makassar 

berobat. Saat itu, keluarga besar H. Nadjamuddin baru saja 

menghadapi musibah. Pada tahun 1952, rumah ayah H. 

Nadjamuddin di Sapiri Bulukumba dibakar oleh gerombolan 

DI/TII sehingga Ayah dan saudara-saudara H. Nadjamuddin 

mengungsi di Kota Bulukumba. Masih teringat dengan jelas H. 

Abd. Bahri Tahinr menyaksikan rumah itu terbakar dan atap 

seng beterbangan dilahap oleh sijago merah. Tidak lama 

berselang, ada berita di Makassar jika ipar H. Nadjamuddin 

masuk di Rumah Sakit Stellamaris Makassar karena menderita 

penyakit TBC. Dua saudara H. Nadjamuddin dan ibunya 

berangkat ke Makassar menjenguk iparnya yang sedang sakit, 

namun si pasien dan istrinya (adik Hj. Nadjamuddin) sudah 

mau balik ke Balikpapan. Akhirnya, ketiganya juga beli tiket 

ikut berangkat ke Balikpapan. Setelah mereka tiba di 

Kalimantan, adik ipar H. Nadjamuddin tidak bisa lagi 

melanjutkan pekerjaannya di Maskapai Garuda sehingga 

berencana merantau di Malaysia. Akhirnya H. Nadjamuddin 

ke Balikpapan menjemput ibu dan kedua saudaranya dibawa 
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ke Muara Badak. Hj. Sohrah (adik bungsu H. Nadjamuddin) 

dinikahkan dengan seorang laki-laki berasal dari Bugis Sinjai 

dan menetap di wilayah Manggar Balikpapan.120 

Pada saat Mukhamar Muhammadiyah yang 

dilaksanakan untuk kedua kalinya di Makassar pada tahun 

1974, H. Nadjamuddin ke Makassar mengikuti kegiatan 

tersebut. Salah seorang kemanakan H. Nadjamuddin 

melihatnya dan menyampaikan bahwa keluarganya di 

Bulukumba masih sehat wal afiat. Selama ini H. Nadjamuddin 

menyangka kalau seluruh keluarganya sudah habis dibantai 

oleh Jepang disusul oleh pembantaian yang dilakukan oleh 

gerembolan DI/TII. Setelah selesai Mukhtamar, H. 

Nadjamuddin balik ke Bulukumba bertemu saudara-

saudaranya dengan membawa beberapa gulung kain untuk 

dibagi-bagikan.121  

Kabar tentang kedatangan H. Nadjamuddin dan 

kesuksesannya di Kalimantan Timur membuat banyak 

kemanakan dan cucu kemanakan yang ingin merantau ke 

sana. Apalagi menantunya H. Bahri Tahir bekerja di 

Perusahaan Asing dengan gaji yang sangat tinggi. Beberapa 

kemanakan dan cucu kemanakan akhirnya hijrah ke 

Kalimantan Timur. Tiga di antaranya berhasil menjadi 

karyawan Perusahaan Asing Vico, yaitu H. Abd Bahri Tahir 

(kemanakan saudara kandung kemudian menjadi menantu H. 

Nadjamuddin), H. Nazaruddin Amhas, dan H. Hasyir Amhas. 

Selain itu, ada kemanakannya dengan nama Andi Amang 

                                                           
120 Wawancara dengan H. Abd. Tahin pada tanggal 29 

September 2019.  
121 Wawancara dengan Hj. Sapiah Paturusi pada tanggal 4 

Agustus 2019.  
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menjadi kepala sekuriti Perusahaan UNION di Pasir. Banyak 

keluarga di antaranya bekarja sebagai karyawan swasta anak 

perusahaan VICO. Ada yang berhasil menjadi PNS, yaitu Asia 

Amhas dan bahkan ada yang berhasil menjadi kepala dinas di 

Kabupaten Sangata. Namun tidak ada satupun di antara 

mereka yang mengikuti jejak langkahnya menjadi ulama, baik 

keturunan langsung maupun saudara mara yang 

mengikutinya dari kampung halaman. 

 

2. Masyarakat: Upaya membangun umat di Kalimantan 

Timur. 

Pengaruh H. Nadjamuddin bukan hanya di kalangan 

keluarga, tetapi juga di Masyarakat. Seorang ulama 

kharismatik tentunya memiliki pengaruh di masyarakat di 

manapun dia berada. H. Nadjamuddin adalah ulama yang 

sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat karena 

kedalaman ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama 

yang dimilikinya yang disebarkan melalui mimbar-mimbar 

masjid, pengajian-pengajian dan melalui pendidikan formal 

dan non-formal. Salah satu contoh pengaruh H. Nadjamuddin 

yang telah digambarkan sebelumnya adalah saat ingin 

mendirikan masjid Besar Ukhuwah, seluruh masyarakat 

Muara Badak turut berpartisipasi dalam pembangunan 

tersebut sehingga masjid yang dibangun pada tahun 1959 

berdiri dengan megahnya. 

Menurut Patahuddin, salah satu pengaruh besar yang 

lain adalah tampak pada dbanyaknya masyarakat yang 

meahirkan anak laki-laki pada masa-masa kejayaan H. 
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Nadjamuddin memberi nama anak mereka engan nama 

Najamuddin.122  

Menurut Syahrir, setiap selesai shalat Idul Fitri atau 

shalat Idul Adha, seluruh masyarakat tiak ada yang langsung 

kembali kerumahnya, tetapi semua masyarakat berkunjung ke 

rumah H. Nadjamuddin sembari mencicipi hidangan yang 

telah disiapkan oleh keluarga H. Nadjamuddin. Bahkan 

menurut Syahril, disaat detik-detik ajal menjemput di hari 

Jum’at tanggal 17 Juni 1992, banyak sekali masyarakat yang 

menungguinya dengan ekspresi kesedihan yang sangat dalam. 

H. Nadjamuddin sempat menyampaikan ke masyarakat saat 

itu agar ke masjid menunaikan shalat Jum’at sebagai 

kewajiban umat Islam. Selesai melaksanakan shalat Jum’at, 

jamaah berhamburan untuk mennjenguk dan mengantar 

kepergian H. Nadjamuddin untuk selama-lamanya. Pengaruh 

H. Nadjamuddin di masyarakat luar biasa tampak lautan 

manusia mengantar kepergiannya ke haribaan ilahi, bukan saja 

berasal dari Muara Badak, tetapi dari berbagai wilayah di 

Kalimantan Timur datang mengantar kepergian seorang ulama 

besar di Kalimantan Timur.123 Panggilan “Guru” oleh 

masyarakat Kalimantan Timur memiliki makna yang dalam. 

Dia adalah “Guru, Panutan, Figur, dan Pemimpin msyarakat,” 

bukan saja yang bersentuhan langsung dalam dunia 

pendidikan formal, tetapi juga yang senantiasa mendapatkan 

pencerahan nilai-nilai islami dari ceramah-ceramahnya. 

 

                                                           
122 Wawancara dengan Patahuddin, cucu kemanakan H. 

Nadjamuddin, pada tanggal 29 September 2019. 
123 Wawancara dengan Syahrir pada tanggal 29 September 2019 

Syahrir adalah cucu kemanakan yang saat ini staf ahli di Sekretaris 
Bupati Sangata Kalimantan Timur 
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F. Refleksi atas H. Nadjamuddin 

 

Nadjamuddin adalah seorang ulama yang memiliki 

talenta yang cukup banyak. Kemampuannya dalam 

mengintegrasikan beberapa aspek seperti agama, politik dan 

wirausaha adalah sebuah talenta yang jarang dimiliki oleh 

seorang ulama dewasa ini. Sebagai seorang ulama, pemimpin 

politik, dan enterpreunership, H. Nadjamuddin sukses dalam 

mengembang misi sebagai pewaris nabi di Kalimantan Timur. 

Namun ada pertanyaan yang muncul dalam benak kami dari 

penulis yang perlu direfleksikan dalam tulisan ini. H. 

Nahjamuddin adalah ulama besar di Kalimantan Timur yang 

cenderung dilupakan, terutama jasa-jasa dalam membangun 

umat di Kalimantan Timur, baik kalangan intelektual, 

pemerintah, masyarakat, bahkan keluarga sendiri. Kalau dia 

diingat itu hanya sebuah refleksi kenangan kejayaan masa 

lampau (the glory of the past) terhadap ketokohan H. 

Nadjamuddin. Bahkan K.H. Muhammad Haiban, Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah ke-9, penulis buku “Mengarungi 

Jeram di Benua Etam, Gerakan Muhammadiyah di Kalimantan 

Timur,” sempat kaget saat penulis mengemukakan kalau 

hendak meneliti tentang H. Nadjamuddin. Dia mengatakan 

jika mengenal H. Nadjamuddin sebagai Ulama Besar dan 

menjadi pimpinan Wilayah Muhammadiyah ke-2 

menggantikan K.H. Dja’far Siddiq, namun sang Kiyai lupa 

memasukkan H. Nadjamuddin dalam tulisan/bukunya 
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dengan judul “Pewaris Nabi di Kalimantan Timur,” sebagai 

salah seorang ulama di Kalimantan Timur.124 

Apa yang membuat H. Nadjamuddin hampir 

terlupakan oleh sejarah padahal banyak rekam jejak 

ditinggalkan? Ada beberapa catatan dari hasil observasi dan 

interview penulis tentang kekurangan dalam mengembang 

misi Islamiah yang dilakukan oleh H. Nadjamuddin. Pertama, 

manajemen pengelolaan sekolah yang kurang maksimal. 

Semua sekolah yang didirikan oleh H. Nadjamuddin tidak ada 

yang bertahan padahal sekolah “al-Islah” yang didirikan 

sangat banyak murid dan gurunya. Sebuah sekolah yang 

dikelola dengan manajemen yang baik akan bertahan dalam 

waktu yang sangat lama dan bahkan semakin berkembang. 

Kedua, sistem kaderisasi yang lemah. Selama aktif di dunia 

pendidikan dan dakwah, H. Nadjamuddin tidak melakukan 

kaderisasi dengan baik sehingga tidak ada yang bertahan 

setiap institusi yang dia rintis. Dalam kenyataannya, tidak ada 

generasi baik murid, maupun keluarga dan masyarakat yang 

dipimpinnya mampu melanjutkan rekam jejak yang telah 

dirintisnya. Ketiga, tidak mendirikan tarekat atau kelompok 

tasawuf, padahal sudah ada pesantren atau semacamnya 

didirikan yang siswanya kebanyakan orang tua yang ikut. H. 

Nadjamuddin di masa-masa pensiun lebih banyak ceramahnya 

bernuansa tasawuf. Dia mendirikan semacam pesantren 

informal di Masjid Ukhuwah semestinya berkelanjutan sebagai 

sebuah bentuk tarekat, atau majelis zikir sampai saat ini, 

meskipun H. Nadjamuddin sudah tiada.  Banyak aliran tarekat 

                                                           
124 Wawancara dengan K.H. Muhammad Haiban pada tanggal 

30 September 2019. Lihat juga buku Muhammad Haiban, Pewaris Nabi di 
Kalimantan Timur, (Samarinda: MUI Kalimantan Timur, 2017).  
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berkembang dengan pesat di era sekarang, sebab sudah 

menjadi kebutuhan pokok dalam menghadapi krisis spiritual 

dan krisis mental yang dihadapi oleh umat manusia di era 

global dewasa ini. Keempat, H. Nadjamuddin adalah ulama 

yang memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik, tetapi 

kurang memiliki tradisi literal, baik dalam menulis yang 

dimuat di Koran, majalah, atau catatan harian yang bisa 

dijadikan rujukan dalam dalam mengkaji lebih lanjut ajaran-

ajarannya, atau paling tidak mengangkat seorang sekretaris 

untuk mencatat ceramah-ceramah yang disampaikan selama 

hidupnya. Bahkan H. Nadjamuddin tidak meninggalkan 

catatan harian yang sangat bermanfaat dalam tulisan. 

Namun demikian, H. Nadjamuddin adalah sosok ulama 

yang tidak ingin disanjung hingga didewa-dewakan 

sebagaimana ulama kharismatik yang lain. Ada ulama yang 

setiap tahunnya diperingati khaul-nya yang dihadiri oleh 

ribuan pengikutnya dalam tarekat tertentu, padahal rekam 

jejak keulamaannya tidak memerlukan pengorbanan yang 

tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh H. Nadjamuddin. 

Menurut H. Abd. Bahri Tahir, H. Nadjamuddin mewasiatkan 

kepada keluarga yang ditinggal agar dimakamkan di samping 

pusara ibunya di pemakaman Islam Samarinda seberang yang 

sangat padat. Selain itu dia berpesan agar kuburannya tidak 

ditembok, cukup dibuat dari kayu uling.125 Padahal, bisa saja 

dia menyisahkan sedikit tanah miliknya yang luas untuk 

pemakaman keluarga atau dimakamkan di depan masjid yang 

dia bangun, sehingga makamnya sering dikunjungi dan 

didoakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Boleh jadi dia 

                                                           
125 Wawancara dengan Abd. Bahri Tahin pada tanggal 29 

September 2019  
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tidak melakukan itu sebab ada kekhawatiran kalau dia 

dikultuskan sehingga memutuskan untuk dimakamkan di 

Samarinda Seberang yang cukup jauh dari Muara Badak. 

Bahkan penulis cukup lama baru menemukan makam H. 

Nadjamuddin, sebab kepadatan dan ukuran makamnya sangat 

kecil terbuat dari kayu uling hampir tenggalam ditelan bumi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Ada beberapa hal kesimpulan dari hasil tulisan ini, di 

antaranya:   

1. H. Nadjamuddin adalah seorang ulama kharismatik 

dengan badan yang berisi dan gagah dilahirkan dalam 

keluarga religius pada tanggal 17 Juni 1918 di Bulukumba. 

Ayahnya adalah salah seorang pendiri Muhammadiyah 

Bulukumba yang dulunya adalah aktifis organisasi Sadar 

(Wahabi). Dia menamatkan pendidikan di Muallimin 

Bantaeng pada zaman Belanda dan menamatkan 

pendidikan di Pesantren Asy’adiah Sengkang. Dari 

latarbelakang pendidikannya ini membentuk corak 

pemikirannya sehingga berhasil dalam berdakwah dan 

mengembangkan pendidikan di Kalimantan Timur. H. 

Nadjamuddin menggabungkan 2 corak pemikiran 

modernis yang diperoleh dari Muallimin dan tradisionalis 

yang diperoleh dari Pesantren Asy’adiyah Sengkang. 

Modal pendidikan dan keaktifannya di organisasi ekstra 

menghantarkan dia menjadi pemimpin yang sukses di 

Kalimantan Timur. 
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2. Kepemimpinan H. Nadjamuddin diawali sebagai Kepala 

Sekolah Dasar. Kemampuannya dalam memimpin diawali 

di Sekolah. Dalam usia yang trelatif masih muda sekitar 20 

tahunan, dia sudah mendirikan sekolah di Samarinda 

Seberang. Karirnya sebagai kepala sekolah berlanjut di 

Kecamatan Muara Badak. Setelah menikah, H. 

Nadjamuddin pindah bertugas di Samarinda Seberang dan 

aktif di sebuah partai politik Islam yaitu Partai Masjumi. 

Di organisasi ini H. Nadjamuddin berlanjut pengalaman 

menjadi seorang pemimpin partai politik Masjumi 

sekaligus mengantarnya menjadi Ketua/Ketua Komisi 

DPRD Provensi Kalimantan Timur. Setelah memasuki 

masa pensiun, H. Nadjamuddin fokus dalam aktifitas 

pembinaan umat melalui ceramah dan pengajian di 

sekolah imformal yang dia dirikan dan 

ceramah/pengajian Islam di Masjid Besar Ukhuwah yang 

dia dirikan. Sebagai pemimpin umat, orientasi ceramah, 

seruan dan ajakan H. Nadjamuddin adalah pembentukan 

karakter Islam dalam rangka mencontok akhlak Rasulullah 

saw. Sebagai seorang pemimpin, H. Nadjamuddin telah 

berhasil mengintegrasikan 3 aspek yaitu agama, politik 

dan interpreunership.  

  

3. H. Nadjamuddin adalah sosok ulama yang mampu 

mengintegrasikan aspek agama, politik dan bisnis sebagai 

refleksi kiprah perjuangannya dalam mewujudkan good 

governance dan meningkatkan civil society Islam di 

Kalimantan Timur. Beberapa rekam jejak H. Nadjamuddin 

dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, di 

antaranya: Pertama, Pembangunan Masjid sebagai pusat 
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aktifitas Islam. Masjid Besar Ukhuwah yang didirikan 

diatas tanah waqaf H. Nadjamuddin pada tahun 1959 

adalah Masjid yang telah berfungsi bukan hanya sebagai 

tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan dalam 

peningkatan civil society di Muara Badak.  Kedua, 

pembangunan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

(LKMD). LKMD yang didirikan oleh H. Nadjamuddin di 

atas tanah waqafnya berfungsi sebagai pengontrol 

sekaligus sebagai peningkatan good governance di Muara 

Badak. Ketiga, Pembangunan Sekolah al-Islah dan sekolah 

Ukhuwah (TK dan Pesantren adalah wujud dari 

kepedulian H. Nadjamuddin dalam membangun umat di 

Kalimantan Timur. Keempat, Membangun Pasar 

Tradisional, Toko, Pelelangan Ikan dan investasi tanah. 

Pembangunan tersebut merupakan wujud dari 

pengambangan pengetahuan dan talenta dalam 

menjalankan sistem bisnis Islam dalam rangka membantu 

masyarakat sekaligus dalam pencapaian dakwah 

Islamiyah yang dilaksanakan di Kalimantan Timur, 

sehingga H. Nadjamuddin tidak memerlukan uluran 

tangan dalam mengembangkan dakwahnya.  

 

4. H. Nadjamuddin sangat berpengaruh di Kalimantan 

Timur, bukan saja dari kalangan keluarga yang datang 

mencari kerja dari kampung halamannya di Bulukumba, 

tetapi juga sangat berpengaruh pada masyarakat 

Kalimantan Timur. Jasanya dalam mendirikan sekolah al-

Islah telah mencetak pembesar-pembesar Kalimantan 

Timur sekaliber mantan Walikota Samarinda H. Waris 

Husain. Instruksinya kepada masyarakat untuk tidak 
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membangun sekian meter dari as jalan telah dirasakan 

manfaatnya saat ini dengan padatnya penduduk dengan 

banyaknya kendaraan roda 4. Pembangunan masjid 

Ukhuwah sebagai mediun dakwah dan pendidikan telah 

mentransformasi masyarakat kearah yang lebih baik, 

sehingga pengaruh H. Nadjamuddin sangat besar di 

kalangan masyarakat. Hal ini terlihat setiap selesai shalat 

Idl Fitri dan shalat Idl Adha, seluruh jamaah tidak ada 

yang langsung ke rumahnya, tetapi mampir silaturrahmi 

ke rumah H. Nadjamuddin sambil mencicipi hidangan 

yang telah disiapkan oleh keluarganya. 

 

 

B. Rekomendasi. 

1. Selayaknya pemerintah memberi penghargaan atas 

jasa-jasa ulama sebagai pewaris nabi yang telah berjasa 

dalam mentransformasikan ilmunya terutama dalam 

bidang keagamaan kepada masyarakat melalui 

pendidikan dan dakwah islamiyah, khususnya kepada 

H. Nadjamuddin yang sudah cenderung dilupakan 

jasa-jasanya. 

2. Kepada masyarakat Kalimantan Timur, khsusnya 

masyarakat Muara Badak agar memberi apresiasi 

kepada H. Nadjamuddin, misalnya membuat sketsa 

sejarah pendirian Masjid Lama hingga berdirinya 

Masjid Baru atas bantuan pemerintah dan perusahaan 

VICO. Biasanya makam pendiri masjid diletakkan di 

depan masjid yang dibangun dengan tujuan agar 

jamaah senantiasa mengingat dan mendoakan 

almarhum/almarhumah atas jasanya dalam 
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mewakafkan dan membangun masjid. Namun, H. 

Nadjamuddin memilih dan mewasiatkan untuk 

dimakamkan di samping pusara sang ibu tercinta di 

Samarinda Seberang. Pemberian nama jalan H. 

Nadjamuddin atas perjuangan menantunya H. Abd 

Bahri Tahir sebagai ketua RT masih dianggap belum 

cukup. 

3. Kepada para keluarga agar selalu mengingat, 

melaksanakan dan melanjutkan perjuangan H. 

Nadjamuddin yang telah berjasa membangun umat di 

Kalimantan Timur. Jika perlu ada di antara cucunya 

yang nantinya mengikuti jejak langkahnya dalam 

melanjutkan pembangunan agama di Kalimantan 

Timur. 
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LAMPIRAN FOTO-FOTO 

 

 
H. Nadjamuddin, lahir di Bulukumba 17 Juni 1918 Meninggal 
di Muara Badak 17 April 1992 
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H. Nadjamuddin dan Istrinya 
 

 
H. Nadjamuddin bersama Istri dan ketiga anaknya. Anaknya 
yang masih Hidup adalah yang tertua sebelah kiri (H. Muh. 
Nun Nadjamuddin). 
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Ayah H. Nadjamuddin, La Gau Daeng Marowa  
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Masjid Besar Ukhuwah dibangun oleh H. Nadjamuddin 
dibantu oleh masyarakat berlantai 2 bahan dasarnya terbuat 
dari kayu uling dibangun 1959. 
 

 
Masjid Besar Ukhuwah setelah dibangun kembali. Bangunan 
lama jadi Pelataran masjid. Di bawah masjid terdapat minyak 
dan sebagai Kompensasi Perusahaan VICO membangun 
masjid yang lebih modern. 
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Masjid Lama yang dbangun oleh H. Nadjamuddin. Banyaknya 
kendaraan karena di situ ada pasar ramai yang dibangun oleh 
H. Nadjamuddin. 
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Even Shalat Idul Fitri, pelataran (bekas Masjid Tua) Masjid 
Besar Ukhuwah Sumber Face Book Masjid Besar Ukhuwah 
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Even Safari Ramadhan PHM, Bupati Kuker dan masyarakat di 
Masjid Besar Ukhuwah 30 Mei 2019. 
 

 
Even Isra’ Mi’raj di Masjid Besar Ukhuwah Muara Badak. 
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Bersama K.H. Muhammad Haiban, Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Kaltim ke-9 Periode 2000-2005 
 

 
Bersama K.H. Dja’far Siddiq, Pendiri dan Pimpinan 
Muhammadiyah Wilayah Kaltim ke-1 Periode 1966-1968. Saat 
ini usianya 88 tahun. 
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Interview dengan anak H. Muhammad Nun, Putra Sulung H. 
Nadjamuddin 
 

 
Paling Kiri H. Abd. Bahri Tahir (Kemanakan dan menantu H. 
Nadjamuddin yang saat ini tingal di rumah tua tersebut) 
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Interview di rumah Tua H. Nadjamuddin, tengah Muzakkar 
cucu kemanakan H. Nadjamuddin. 
 

 
Interview dengan Hj. Indrawati, guru agama yang 
didatangkan oleh H. Nadjamuddin dari Yogyakarta untuk 
mengajar di sekolah Ukhuwah yang didirikan oleh H. 
Nadjamuddin di Masjid Ukhuwah 
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Foto H. Nadjamuddin (palingkiri) saat Musyawarah dengan 
Warga Muara Badak. Sebelah kanan kemanakannya H. 
Nazaruddin yang pernah memimpin Yayasan Manunggal. 

 
Toko Zam-Zam milik H. Nadjamuddin letaknya di samping 
Rumah dan di tengah Pasar pribadi H. Nadjamuddin, 
sekarang disewa oleh Muzakkar, cucu kemanakan H. 
Nadjamuddin. 
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Situasi bekas Pasar Pribadi, sekarang disewa sebagai tempat 
tinggal. 

 
Pelelangan Ikan bersambung dengan pasar 
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Di ujung, dekat pelelangan ikan dulunya berdiri bangunan 
kantor LKMD  

 
Rumah H. Nadjamuddin. Dulu rumah ini yang terbesar di 
Muara Badak Terletak di pinggir sungai dan berseberangan 
dng Masjid Besar Ukhuwah. Sebelum dibangun Masjid 
Ukhuwah, tanah kosong itu dulunya adalah surau yang 
dibangun oleh H. Nadjamuddin, masih tersisa tiang surau 
tersebut.  

 
Nama jalan H. Nadjamuddin. Sisi kiri adalah tanah Milik H. 
Nadjamuddinsepanjang 1 KM 
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Perempatan JL. H. Nadjamuddin 
 

 
Kondisi tanah H. Nadjamuddin yang belum terbanguni. 
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Yayasan Pendidikan Manunggal terdiri dari Panti Asuhan dan 
SLTP Manunggal dulunya adalah Tempat MTQ yang 
diupayakan oleh H. Nadjamuddin, selanjutnya dijadikan 
sebagai yayasan. 
 

 
 

 
Pernikahan Cucu H. Nadjamuddin menggunakan adat Bugis 
di pelataran Masjid Besar Ukhuwah Muara Badak 
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Wawancara dengan Ibu Safiah Paturusi, B.A di Bulukumba. 
Saat ini usianya sudah 87 tahun. (Kemanakan H. 
Nadjamuddin, dan alumni Muallimin Bulukumba). 
 

 
Wawancara dengan Hj. Hasanah (usia 80 thn dan pensiunan 
guru Muallimin) di kampung H. Nadjamuddin Ponre-Sapiri 
Bulukumba. 
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Wawancara dengan H. Zainuddin (kepa sekolah Aliyah 
Muhammadiyah, dulu Muallimin Bulukumba. 

 
Aliyah Muhammadiyah Bulukumba (dulu Muallimin) 
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SD Muhammadiyah Bantaeng, dulu adalah Muallimin 
sebelum pindah Ke Bulukumba. Di sinilah H. adjamuddin 
menyelesaikan sekolah Agama Di zaman penjajahan Belanda. 
 

 
 

 
Wawancara dengan Zakiyah Amhas pada tanggal 1 Oktober 
2019 saat berkunjung ke Makassar. (Cucu Kemanakan H. 
Nadjamuddin tinggal di Samarindah). 
 

 



Kepemimpinan H. Nadjamuddin                   M. Saleh, A. Tenri, M. Natsir 

130 
 

Makam H. Nadjamuddin di Pekuburan Islam Samarinda 
Seberang 
 
 
 


