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 والصالة والسالم على خير اآلنام سيدنا محمد، الحمد هلل الذى من علينا بنعمة العلم واآليمان
وعلى اّله وأصحابه الذين فازوا بالعلم والعرفان ومن دعى بدعوته إلى يوم يدخل الوارثون
. الجنة بأمان
Tidak ada peradaban tanpa ilmu pengetahuan dan tidak ada
ilmu pengetahuan tanpa pendidikan dan pengajaran dan tidak ada
pendidikan dan pengajaran tanpa ada pendidik dan pengajar.
Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle adalah sosok pribadi
yang brilian dan tokoh ulama yang kharismatik yang berkapasitas
nasional bahkan mendunia mampu melakukan perubahan,
pencerahan dan pencerdasan anak bangsa dengan gerakan
dakwah, pendidikan dan usaha-usaha sosial melalui organisasi
yang didirikannya pada tahun 1938 M, yaitu Madrasah Arabiyah
Islamiyah (MAI) di Mangkoso kemudian mengganti nama dengan
Darud wal Dakwah wal Irsyad (DDI ) pada tahun 1948 M.
Anre Gurutta K. H. Abd. Rahman Ambo Dalle sebagai publik
figur yang cemerlang dan terpandang semakin digali rekam
jejaknya semakin ditemukan hal-hal yang mengharumkan
namanya dan semakin kita terpesona dengan kepribadiannya.
Anre Gurutta al-magfurulah adalah simbol anak zaman dengan
kebesaran, kecerdasan intelektual dan kesalehan sosial yang luar
biasa dan kedalaman dan kearifan spiritual yang dimilikinya sudah
sampai ketaraf Al-Arifu billah yang dapat disejajarkan dengan
wali-wali Allah.
Anre Gurutta adalah manusia yang multi dimensi dan unik
dimana dalam perjalanan hidupnya berkiprah dalam bidang
dakwah dan pendidikan melalui beberapa zaman (era) yang
berbeda namun semuanya dilewati dengan hasil yang gemilang,
cemerlang dan terpandang, mulai zaman penjajahan belanda,
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pendudukan jepang, zaman kemerdekaan, era orde lama, masa
dalam hutan, masa orde baru sampai beliau bergabung dengan
partai yang berkuasa dan memerintah pada saat itu ialah (Golkar)
dengan perinsip selalu bersama dengan pemerintah.
Anre Gurutta adalah sosok yang lahir dan dibesarkan
dilingkungan pangadereng bugis yang kemudian menjadi ulama
tersohor diseluruh sentereo nusantara dalam hidupnya penuh
dengan kejutan. Banyak pikiran, sikap maupun tindakannya yang
kadang susah dipahami bukan saja orang dari luar, tapi
dikalangan warga DDI sendiri pun kadang-kadang tidak mampu
memahami, bahkan didalam keluarganya sendiri kadang menuai
protes dan tidak jarang menimbulkan kontroversi. Hal-hal terebut
memang ada disebutkan didalam QS. Yunus (10) : ayat 39 ,
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأ ويله
Terjemahannya, bahkan yang sebenarnya, mereka
mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan
sempurna padahal belum datang kepada mereka penjelasannya.
Namun ketika pikiran, sikap dan tidakannya berlalu dan
menghasilkan kebaikan dan mashlahat yang dinikmati oleh semua,
barulah mereka memahami dan menyadari bahwa Anre Gurutta
Ambo Dalle tidak melakukan itu kecuali dengan petunjuk Tuhan
seperti bergabungnya Anre Gurutta kedalam Golkar 1977, sebagai
Penguasa/Pemerintah pada saat itu.
Inilah Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle berkiprah
dalam membangun peradaban melalui gerakan dakwah dan
pendidikan dan usaha-usaha sosial melalui organisasi Darud
dakwah wal-Irsyad (DDI) sebagai wujud jihadnya dan basis
perjuangannya dalam mengembang misinya sebagai pewaris nabi
untuk meneruskan, menyebarkan dan membela ajaran
Ahlussunnah wal-Jamaah dengan berpegang teguh kepada AlQuran dan Sunnah Rasul-Nya.
Kini Anre Gurtta K.H.Abd.Rahman Ambo Dalle secara
lahiriya /pisiktelah tiada , namun secara hakikat Anre Gurutta tetap
ada bersama dengan kita karena beliau meninggalkan kepada kita
beberapa maha karya warisan peradaban Sebagai berikut :
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1. Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI), yang menaungi ratusan
madrasah dalam berbagai jenjang mulai TK sampai Perguruan
Tinggi yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia bahkan ada di
luar negeri adalah sebuah karya yang paling besar dan
monumental yang diwariskan kepada kita semua. Anre Gurutta
selalu mengatakan “DDI adalah saya dan saya adalah DDI”
kini tugas kita melanjutkan perjuangan dan jihad suci beliau
membebaskan ummat dari kebodohan dan keterbelakangan
dan mencerdaskan bangsa berada dipundak kita sebagai warga,
kader DDI dan generasi penerus apapun posisi dan professi kita.
Mari kita patrikan tekad, ikrarkan janji, padukan hati dan
satukan langkah untuk mengantar DDI mencapai kejayaannya
menerangi ummat manusia dibawah naungan mardhatillah .
Pada era ketiadan Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo
Dalle secara fisik
harus menjadi kelaziman bagi
semua warga dan kader DDI kembali kepada spirit dan
semangat yang dicontohkan oleh Anre Gurutta semasa
hidupnya ialah kerja keras (jihad), niat yang ikhlas, pengabdian,
pengorbanan perencanaan yang matang serta memelihara
persatuan. Hanya dengan modal tersebut DDI dapat
dikembangkan dan eksis pada masa yang akan datang dengan
kata lain organisasi ini dapat maju apabila para pelanjutnya
berpatokan kepada apa yang telah dilakukukan oleh pendiri
utamanya yaitu Al-Magfurulah Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman
Ambo Dale.
Anre Gurutta sebagai salah satu tokoh/ulama yang gigih
mengajarkan
mengembangkan
dan
membela
ajaran
Ahlussunnah wal Jamaah telah berpikir bahwa pusat-pusat
pendidikan dan pendalaman ilmu agama tidak cukup hanya
berada ditempat-tempat yang tertentu , tetapi perlu menyebar
keperbagai tempat dan mendirikan pusat pusat pendidikan
sepeti pondok pesantren mendidik dan mencetak Kader ,
Ulama , Guru , Da’i/Muballig dan pejuang yang berilmu dan
berkarakter yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai islam
Ahlussunnah wal-Jamaah.
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2. Karya-karya Ilmiyah (buku-buku yang ditulis) oleh Anre Gurutta
K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle .
Kemampuan seorang ulama menghasilkan karya-karya
ilmiyah yang bermutu memainkan peranan yang sangat penting
dalam ketokohannya dengan karya-karya ilmiyah yang bermutu,
seorang ulama juga akan dikenang sepanjang zaman karena
karya-karya tersebut akan menjadi saksi selama-lamanya.
Menurut orang terdekat Anre Gurutta yang juga sebagai
juru tulis buku-buku beliau mengatakan bahwa Anre Gurutta
Ambo Dalle telah menulis buku lebih dari 40 buah, namun yang
berhasil ditemukan sebanyak 30 buah buku dalam berbagai
disiplin ilmu dan telah dicetak serta dipublikasikan, sebahagian
berbahasa arab dan bugis dan sebahagian lainnya berbahasa
Indonesia. Ada pula buku gurutta yang menggunakan dua
bahasa yaitu bugis dan Indonesia serta buku beliau yang telah
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan bahasa arab.
Ketiga puluh ( 30 ) buah buku tersebut dapat dibagi dalam
enam (6) disiplin ilmu sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bidang Aqidah , empat (4) buah buku
Bidang Syariah , tujuh (7) buah buku
Bidang Akhlaq dan tashawwuf , Tiga (3) buah buku
Bidang Bahasa Arab , delapan (8) buah buku
Bidang sejarah , dua (2) buah buku
Bidang lainnya , enam (6) buah buku .

Perlu disebut bahwa sebahagian buku-buku karangan
Anre Gurutta Ambo Dalle diperuntukkan kepada murid-murid
pada jenjang pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah
serta menjadi buku wajib seluruh madrasah yang dibina oleh
organisasi DDI . Adapun sebahagian lainnya diperuntukkan
kepada masyarakat
3. Nilai dan Ajaran hidup.
Anre Gurutta K.H.Abd.Rahman Ambo Dalle dalam
pengabdiannya sebagai pewaris nabi banyak memberikan
kepada masyarakat khususnya kepada para santrinya ajaranajaran dan konsep-konsep kehidupan yang harus diamalkan
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antara lain, Ajaran Tasawwuf dan Tareqat, Konsep menghadapi
kehidupan,
konsep
menghadapi
kematian,
konsep
pengendalian hawa nafsu, Perspektif Anre Gurutta tentang
karamah dan maunah dan peristiwa-peristiwa irrasional yang
terjadi pada diri Anre Gurutta Ambo Dalle sebagai anugerah
Allah Swt kepada hambanya.
Dari sekian banyak ajaran dan konsep hidup Anre Gurutta
Ambo Dalle, tidak dapat dipaparkan mengingat waktu yang
tersedia, namun dalam makalah ini penulis hanya menyebutkan
satu ajaran dan konsep beliau adalah Ajaran Tasawwuf dan
Tareqat Anre Gurutta ajaran ini memang tidak umum namun
perlu dilestarikan dan diamalkan sebagai salah satu warisan
spiritual .
Tasawwuf menurut Anre Gurutta adalah merupakan
sistem pelaksanaan syariah islam agar seorang hamba mampu
meresapi ubudiyahnya kepada penciptanya sehingga tercermin
dalam tingkah lakunya yang sesuai dengan ajaran islam.
Menurutnya bahwa tasawwuf itu adalah pengamalan akhlaqul
karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan
pendekatan diri kepada Allah SWT melalui pensucian jiwa dan
taabbudiyah serta ingatan kepadanya.
Apa bila kita ingin menelaah ajaran tasawwuf Anre
Gurutta Ambo Dalle, maka dapat kita menelusuri kitab-kitab
yang ditulisnya mengenai bidang Akidah dan Tasawwuf
khususnya pada kitab Al-Qawlu al-Shadiq fi Makrifat al-Khaliq
sebagai pengamalan tasawwufnya. Dalam kitab tersebut Anre
Gurutta mengemukakan beberapa ajaran sepeti konsep hamba
dan taabbudiyah, konsep tentang zikir, konsep tentang haqiqat
dan makrifat, konsep tentang mahabbah, konsep tentang
kehidupan, konsep tentang menghadapi kematian, konsep
tentang pengendalian hawa nafsu dan lain-lain .
Tareqat Anre Gurutta Ambo Dalle, sebelum menjelaskan
tentang tareqat Anre Gurutta
perlu dijelaskan tentang
pengertian tareqat. Tareqat adalah metode atau cara khusus
yang dilakukan oleh para salik untuk mendekatkan diri kepada
Tuhan melalui ibadah, zikir dan wirid , atau sebagaimana
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pengertian yang diberikan oleh syekh Al-Jurjani, Tareqat
adalah metode atau cara khusus yang diamalkan oleh para
salikin (para penempuh jalan) menuju Tuhan Allah SWT.
Dengan melewati tahapan-tahapan dan maqamat. Anre Gurutta
Ambo Dalle sebagai tokoh Agama kharismatik yang sering
terjadi pada dirinya hal-hal yang irrasional (luar biasa) sebagai
anugerah dari Allah SWT. Ikut dikaitkan dengan tareqat
sebagaimana tokoh-tokoh agama lainnya, sekalipun Anre
Gurutta tidak menonjol sebagai seorang tokoh tareqat dibanding
dengan ketokohannya dalam bidang dakwah dan pendidikan
sehingga jarang orang mengenal tareqatnya kecuali muridmurid tertentu yang beruntung mendapatkan dari Anre Gurutta.
Adapun nama tareqat Anre Gurutta adalah Tareqat AlMuhammadiyah nama ini berasal dari salah satu qutub Auliya
yang empat yaitu Qutub Syekh Muhammad Iberahim AlDusuqiy Al-Muhammadiyah. Beliau menamakan tareqatnya AlMuhammadiyah karena beliau menerima langsung dan
dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian
setelah beliau wafat dilanjutkan oleh murid-muridnya kemudian
murid-muridnya terbagi tiga, ada yang menamakan tareqatnya
Al-Dusuqiyah ada yang menamakan tareqatnya Al-Burhaniyah
nisabah dari salah satu muridnya syekh Burhanuddin dan
sebahagian tetap menamakan tareqat ini dengan tareqat
Muhammadiyah lalu kemudian dilanjutkan oleh salah satu
pewarisnya ialah syekh Ahmad sunusi seorang sufi yang
sangat terkenal khususnya di Asia tenggara yang bermuqim di
Mekah ( Hijaz ) Saudi Arabiah disinilah Anre Gurutta berguru
tentang tasawwuf dan menerima tareqat muhammadiyah dan
Syekh tersebut memberikan hadiah kepada Anre Gurutta
sebuah kitab tentang tashawuf yaitu kitab Khazinatu al-Asrar alKubra yang berisi tentang suluk sufi dan masalah gaib dan
kewalian .
Ketiga Warisan maha karya Anre Gurutta disamping
warisan–warisan lainnya, harus dilanjutkan dan dilestarikan dan
ditumbuh kembangkan oleh warga dan kader-kader DDI dan
generasi penerus dan perlu dicamkan bahwa warisan ini berada
dipundak kita apapun posisi dan profesi kita. Mari patrikan
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tekad, ikrarkan janji, padukan hati dan satukan langkah untuk
mengantar warisan Anre Gurutta ini mencapai kejayaannya
menerangi ummat sebagaimana tujuan Pendiri Utamanya AlMagfurulah Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle.
Ketika Anre Gurutta Ambo Dalle wafat, banyak orang
menayakan apakah Anre Gurutta sudah ada penggantinya,
saya menjawab tidak mungkin Tuhan mengambil hambanya
tanpa ada penggantinya, sebagaimana pernyataan dari Anre
Gurutta sendiri bahwa sosok pribadi seperti Anre Gurutta ada
tujuh keturunan / lapis dan sayalah lapisan dan keterunan yang
keempat ujar beliau setelah Anre Gurutta Puang Aji Sade (K.H.
Muh.Asad), dan bapaknya dan neneknya dan beliau selalu
berdoa semoga ketiga keturunan yang masih tinggal ini dapat
hadir dikemudian hari
untuk melanjutkan warisan nabi
Muhammad SAW. Dan memimpin ummat dan meneruskan dan
mengembangkan serta membela ajaran Ahlussunnah waljamaah .
تغمـــــده هللا برحمـتـــــه وغشانـى ببركتـــــــه
Terima kasih ,
من هللا المستعان وعليه التكالن
Penulis,
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