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NURDIN HALID DI MATA MEREKA 
 
 

 
Akbar Tandjung  
Ketua Umum Golkar 1999-2005 
 

Saya sudah mengenal 
Nurdin Halid sejak di organi-
sasi kepemudaan. Ia sosok 
yang enerjik, pintar, tegar, 
dan mudah diajak kerja sama. 
Kalau terjun di satu bidang, ia 
tidak mau setengah-setengah, 
selalu bersungguh-sungguh. 
Pengalaman berorganisasi 
yang cukup baik membuatnya 

bisa sukses dalam berbagai bidang. Nurdin memiliki 
kemampuan membuat lompatan-lompatan besar 
karena ia memang selalu total. Pengorbanannya tak 
hanya sebatas tenaga dan pikiran, tapi juga materi. 
Sangat sulit sekarang ini kita menjumpai tokoh 
seperti dirinya. 

 

Idrus Marham  
Menteri Sosial 
 

Saya kira personal dari Pak 
Nurdin Halid adalah fleksi-
bilitas dalam pergaulan dan 
kokoh dalam prinsip. Apabila 
punya ide tidak akan berhenti 
sebelum ide itu dapat diwu-
judkan. Saya kira inilah kri-
teria yang ada pada diri Pak 
Nurdin yang menjadi ciri 
karakter Pak Nurdin yang 
saya kira sangat penting dimi-
liki oleh calon pemimpin di Indonesia. 
 

Nirwan Bakrie  
Wakil Ketua Umum PSSI 2007-2011 

 
Nurdin Halid seorang 

organisatoris yang hebat, yang 
committed pada organisasi 
yang dipimpinnya. Ia menji-
wai pekerjaanya, menghargai 
kedudukan, dan menjaga citra 
organisasi yang dipimpinnya. 

Salah satu sisi yang me-
narik dari dia adalah jiwanya 
yang terbuka dan dinamis. Dia 
sangat menghargai pendapat 
dan kedudukan dalam organisasi. Ia angkat orang, 
lalu jadikan orang itu partner. Bukan lagi atasan dan 
bawahan sehingga orang mau bekerja total karena 
merasa menjadi bagian dari organisasi dan dihargai. 

 

Azis Syamsuddin  
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar 
 

Saya sudah cukup lama 
mengenla dan bekerja sama 
dengan Pak Nurdin Halid. 
Saya melihat beliau itu 
memiliki visi dan apabila su-
dah mempunyai visi beliau 
menyusun strategi, meman-
faatkan sumber daya secara 
sistematis dan secara efisien 
dan tepat guna. 

 
 

Syamsuddin Umar  
Mantan Pemain dan Pelatih PSM Makassar 
 

Pak Nurdin Halid tipikal 
pemimpin yang tegas, rasi-
onal, dan tidak otoriter. Tar-
get juara yang dicanangkan 
harus bisa saya terjemahkan 
dalam konsep kerja yang 
jelas, nyata dan masuk akal. 
Beliau meminta saya berpikir 
dan bekerja profesional: me-
nguasai urusan teknis dan 
taktis di lapangan dan non 
teknis setiap pemain seperti latar budaya, gaya 
hidup, kebiasaan. Beliau bekerja bukan cuma pakai 
otak tapi juga hati. 

 
 

Nugaha Besoes  
Sekjen PSSI 2003-2011 

 
Semangat kerja Pak 

Nurdin luar biasa. Gagasan-
gagasannya banyak dan baik. 
Yang paling menonjol adalah 
keinginan nya sangat kuat 
untuk meraih prestasi. Dia 
sangat enerjik dan seperti 
tidak ada habisnya. 

Selain kepemimpinan yang 
kuat, dinamis, enerjik, dan 

cerdas, Nurdin tidak pernah mengenal kata 
menyerah dalam mengejar tujuan dan target 
organisasi. Kekuatan kepemimpinan Nurdin, yaitu 
keberaniannya menghadapi dan mengambil risiko. 
Idenya banyak dan berani menjalankan ide-idenya. 
Banyak pemimpin yang punya ide banyak dan 
bagus namun belum tentu berani mengambil risiko 
dalam menjalankan dan mewujudkannya. 
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Hamka Kadi  
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar 
 

Salah satu sikap positif 
dari Pak Nurdin Halid, 
sebelum melangkah, beliau 
sudah memikir dua tiga 
langkah ke depan. Ibarat main 
catur, analisis dan nalurinya 
sangat tajam sehingga tak 
heran kalau beliau sangat 
yakin jika melakukan sesuatu. 
Dan, menurut saya, itu salah 
satu kunci keberhasilan beliau 

dalam bisnis, politik, maupun sepak bola. Itu pula 
latar belakang mengapa beliau berani mengambil 
langkah-langkah besar.  
 
 

Prof. Dr. Amran Razak  
Dosen Unhas Makassar 

Satu hal yang sangat 
menonjol pada diri Nurdin 
Halid adalah kalau mengerja-
kan suatu pekerjaan selalu 
ingin yang terbaik. Selalu 
memasang target tinggi dan 
rela berkorban untuk menca-
painya. 

Cita-cita untuk menjadi 
yang terbaik tidak hanya 
dalam soal target. Dia pun 

mau dan berani berkorban untuk mewujudkan 
target itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang jarang 
dipunyai orang lain: mau dan rela berkorban untuk 
mewujudkan impian. 
 
 

Ansyari Lubis  
Mantan Kapten Pelita Jakarta 
 

Saya baru menemukan 
seorang manajer yang hebat 
seperti Pak Nurdin Halid. 
Beliau selalu berusaha me-
nyelami psikologi dan kebu-
tuhan pemain serta pintar 
sekali memotivasi pemain. 
Pelita yang amburadul lang-
sung berubah total. Semua 
potensi yang selama ini 
tenggelam tiba-tiba mencuat ke permukaan. 
 
 
 

 
 
 

Muhsin  
Tokoh Tani dan Koperasi Maros 

 
Pak Nurdin Halid  sewaktu menjadi Ketua AMPI 

di era 90-an, alhamdulillah 
pada saat itu beliau membawa 
gerakan kesejahteraan masya-
rakat, menyiapkan usaha 
penggelondongan ikan yang 
dijalankan di sekitar Keca-
matan Bontoa, Maros.  

Masyarakat pada saat itu 
merasakan kesejahteraan dari 
gerakan yang dilakukan Pak 

NH, semoga pelaku usaha di Maros bisa kembali 
merasakan hal itu setelah terpilih jadi gubernur.  
 
 

Rusdi Mase  
Ketua DPW Sulsel Partai Nasdem 

 
Masyarakat Sidrap tidak 

bisa terhindar hubungannya 
dengan Pak Nurdin Halid. Pak 
Nurdin pernah tinggal dan 
jadi manajer PPK KUD di 
Sidrap puluhan tahun lalu 
ketika saya masih SMP. Apa 
yang kita rasakan di 
perekonomian Sidrap saat ini, 
itu adalah hasil karya Pak 
Nurdin. Perdagangan beras 

dan telur di Sidrap itu adalah buah tangan pak 
Nurdin.  
 
 

Amin Syam 
Gubernur Sulsel 2003-2008 

 
Nurdin Halid ini orang cerdas. Hanya orang 

cerdas yang bisa mengatasi masalah di Sulsel. Saya 
lihat ada kelebihannya beliau, yang paling menonjol.  

Pertama, beliau seorang 
yang sangat tahu diri, sopan, 
akhlak bagus, meng-hormati 
orang tua, serta menyayangi 
sesama dan yang di 
bawahnya. Dengan status 
beliau sebagai tokoh nasional 
dan internasional, jarang 
orang yang miliki karakter 
seperti ini. 

Kedua, dia warani 
(pemberani). Orang yang memimpin Sulsel harus 
berani, tidak bisa kalau tidak masegge, karena akan 
dipandang enteng orang. Mase'ge nasaba patujui. 
Berani karena benar.  

 
 


