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Latar Belakang Lahirnya DDI: 

Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI) adalah gerakan pendidikan dan dakwah, yang di 

gagas dan dimotori oleh AG.KH. Abdurrahman Ambo Dalle (Panggil: Gurutta 

Ambo Dalle); untuk merespon kelangkaan pendidikan dan gerakan keagaaman 

yang tidak toleran perbedaan dan tidak menghargai tradisi. Gerakan ini, dimulai 

ketika Gurutta Ambo Dalle diminta untuk memimpin Pesantren (Madarsah 

Arabiyah Islamiyah (MAI), yang dibangun oleh Andi Dagong (Raja Soppeng 

Riaja) di Mangkoso (sekarang Kabupaten Barru). Menurut catatan sejarah, 

Gurutta Ambo Dalle resmi mulai mengembangkan pesantren ini pada 11 Januari 

1938. Dan Pesantren MAI Mangkoso itulah yang merupakan cikal bakal lahirnya 

organisasi Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI) di kemudian hari.  

 

Pesantren MAI Mangkoso dari awal berdirinya berkembang pesat. Dari hanya 

puluhan, kemudian memiliki ratusan santri dalam waktu relatif singkat. Santri-

santrinya berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Santri-santri itu 

ketika bulan ramadan, dikirim kembali ke kampung masing-masing (juga ke 

berbagai daerah lain); untuk menjadi imam tarawih dan juga cemarah ramadlan. 

Cara itu membuat MAI Mangkoso semakin populer, dan menginspirasi 

masyarakat. Beberapa daerah kemudian meminta kepada Gurutta Ambo Dalle 

agar dibuatkan pesantren sejenis MAI Mangkoso itu. Gurutta Ambo Dalle tentu 

merespon permintaan tersebut dengan menyarankan masyarakat setempat 

membangun pesantrennya sendiri, dan pesantren Mangkoso membuatkan 

kurikulum serta mengirim guru kesana. Maka muncullah pesantren-pesantren di 

beberapa dearah sejenis pesantren di Mangkoso itu; dengan gerak dan langkah 

kurang lebih sama. Mula-mula di sekitar Mangkoso, tetapi kemudian menyebar ke 

berbagai daerah. Itu membuat DDI semakin populer, dan menjadi acuan. 

 

Saat itu adalah masa penjajahan (Belanda dan kemudian Jepang) yang 

diskriminatif, tidak menghendaki anak negeri jajahannya menjadi cerdas; karena 

itu sangat ketat keras mengawasi terhadap berbagai aktifitas di negeri jajahan; 

bahkan tak ada belas kasihan. Tetapi semakin lama kecendrungan seperti itu 



(minta guru dan membuat pesantren sendiri) semakin meningkat. Maka kemudian 

muncul tradisi baru, semcam tour of duty (dalam arti penggiliran tugas) dari guru-

guru di MAI Mangkoso; tentu melalui musyawarah. Tetapi karena permintaan 

semakin banyak maka, santri yang belum menyelasaikan pendidikan pun dikirim 

untuk mengajar di daerah tertentu; ini semacam penarapan metode learning by 

doing; entahlah. Ini terjadi dalam keadaan dan situasi yg sangat sulit, karena 

penjajahan itu. 

 

Musyarawah guru-guru itu kemudian diparmanenkan memjadi pertemuan 

tahunan; mengatur siapa bertugas dimana, dan berapa lama. Musyawarah itu 

selain dihadiri oleh guru-guru, juga kemudian melibatkan pengurus pesantren; 

yang disebut cabang Mangkoso. Pada masa berikutnya, pertemuan itu lebih 

meriah lagi, karena juga dirangkai dengan wisuda (dan kemudian penerimaan) 

santri baru.  

 

Pendekatan pendidikan yang dikembangkan Gurutta itu (semacam gerakan; 

dimana muncul sekolah-sekolah sejenis dibeberapa daerah dengan misi, emosi, 

gerak dan langkah yang kurang lebih sama), merupakan sesuatu yang baru di 

Sulawesi. Sebelumnya, pendidikan terpusat di daerah-daerah tertentu, terutama di 

pusat-pusat kerajaan, seperti di Sengkang, Wajo, di Bone, dsb. Daya jangkaunya 

sangat terbatas, dan cenderung elitis. Sedangkan (gerakan) pendidikan gurutta 

lebih menyebar, dan menyentuh daerah-daerah pelosok (relatif terisolir) yang sulit 

di jangkau. Kelihatan merakyat (dalam arti menjawab kebutuhan rakyat yang 

kesulitan mengakses pendidikan. Ini bisa disebut menjadi bagian dari cita-cita 

para pendiri bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Pesantren dan Ormas DDI Bertahan Menantang Zaman :  

Tentu banyak faktor yg membuat pesantren dan ormas Darud Dakwah wal-Irsyad 

(DDI) bisa tampil solid dan berwibawa pada masanya. Tetapi, kalau dicoba 

disederhanakan, tampaknya ada tiga fungsi yang saling terkait erat yang bekerja 

dengan sangat baik... 



 

Pertama, Sumber daya unik; memiliki seorang Tokoh Besar, yang disimbolkan 

sebagai Gurutta Ambo Dalle, yang berfungsi sebagi ideolog, yang sangat 

berwibawa (karena memiliki visi yang jelas, komitmen kuat atau memegang janji, 

konsisten, dan total menjalan misinya) yang memiliki daya rekat luar biasa. Itu 

tampaknya yang mengikat orang pada gerakannya. Salah satu ucapan Gurutta 

Ambo Dalle yang biasa dikutip orang dalam berbagai kesemapatan adalah: 

"anukku Anunna DDI, Anunna DDI tannia anukku" (kurang lebih artinya: 

'milikku ada miliki DDI, sedangkan milik DDI bukanlah milikku'). Itu bukanlah 

sekadar slogan. Itu ditunjukkan, wujud dalam prilaku Gurutta Ambo Dalle, 

sampai akhir hayatnya; seluruh apa yang dia miliki digunakan untuk kepentingan 

DDI; sedangkan milik DDI tidak disentuh untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Upacan dan tindakannya terayun bersama dalam langkah-langkahnya yang 

mantap. Maka orang-orang percaya penuh kepadanya.  Gurutta juga rendah hati, 

pemurah, memiliki empaty dan kasih sayang. Selalu berprasangka baik. Tidak 

berarti bahwa Gurutta tidak bisa dan tidak pernah marah, tetapi tidak pernah 

berkepanjangan, dan  tidak pernah kedengaran mencerca. Itu bisa dicheck pada 

murid-muridnya atau orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengannya. 

 

Kedua, ada operator, yang diperankan oleh murid-muridnya dan para pembantu 

dekatnya. Mereka bekerja, menjalankan gagasan-gagasan Gurutta dengan sepenuh 

hati; karena keyakinan pada misi Gurutta dan kepercayaan pada kejernihan dan 

ketulusannya; yang mereka lihat dalam kesehariannya. Tidak berarti sang Ideolog 

hanya duduk manis berpangku tangan. Dia memimpin dan mengambil bagian 

untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tampaknya Gurutta juga faham betul karakter 

dan kapasitas para pembantunya; dan dengan dasar itu kelihatan ada pembagian 

tugas cukup jelas diantara operator itu. Jika ada persoalan yang dihadapkan 

kepadanya, maka biasanya Gurutta mengatakan, 'temui A', 'bicarakan hal ini 

dengan B', 'kalau A sudah oke, jalankan itu', dst. Gurutta Ambo Dalle sangat 

percaya kepada orang-orang yang membantunya.  



Mereka, para operator itu, juga sudah saling faham kapasitas dan karakter masing-

masing; mungkin karena memiliki akar (keilmuan) yang sama, tumbuh dalam 

lingkungan dan tradisi yang kurang lebih sama. Mereka saling mendukung dan 

saling menghormati. Mereka sangat solid. Tidak terdengar pernah ada intrik 

diantara mereka. Gurutta juga sangat menghormati mereka, memperlakukan 

mereka setara; meskipun kebanyakan adalah mantan muridnya. Gurutta, selalu 

meminta pandangan  kepada mereka, dan menggunakan gagasan mereka. Tentu 

Gurutta adalah kata akhir, tetapi selalu ada diskusi, sharing, melalui pertemuan-

pertemuan yang rutin dilakukan; selalu ada musyawarah untuk sebuah kebijakan 

atau keputusan yg menyangkut gerakan atau organisasi. 

 

Ketiga, ada fungsi yang se-mata-mata memberikan dukungan logistik. Mungkin 

istilah sekarang adalah supporting sistem (minus dukungan informasi, metode, 

dan gagasan; karena peran ini sudah dalam team Gurutta, yang disebut tadi). 

Fungsi ini juga terlihat sangat menonjol perannya, menentukan perjalanan DDI. 

Tetapi uniknya, tdk berada dalam struktur organisasi DDI; paling tidak, tak 

menjadi dari  bagian kepengurusan DDI. 

 

Supporting sistem, pada awalnya, di pegang oleh Andi Dagong, Raja Soppeng 

Riaja, pada zaman Mangkoso. Setelah sang Raja wafat, pada masa Parepare, 

fungsi itu dilanjutkan oleh adik bungsunya, Puang Mangung (Andi Moh. Shadiq 

daeg Mangung; kalau tidak salah, bendahara pada zaman kerajaan); yang dilakoni 

sampai akhir hayatnya. Betul-betul fokus memberikan dukungan logistik; sama 

sekali tidak mencampuri urusan lain. Puang Mangung terkenal sangat pendiam, 

tidak banyak bicara. Bahkan dia selalu memberi nasehat, 'jika kamu mau 

menyumbang DDI, sumbang saja; tidak usah bertanya mau diapakan 

sumbanganmu'. Itu, tanpaknya, karena sangat percaya pada Gurutta dan misi DDI. 

 

Pada masa DDI awal, di Parepare, ada beberapa orang, yang juga dikenal 

mensupport DDI habis-habisan, tetapi tidak masuk dalam kepengurusan. Paling 

tidak ada dua nama yg paling sering disebut oleh orang dekat Gurutta. Yakni, 



Jaksa Zainudin dan Haji Laumma. Jaksa Zainudin, seorang jaksa (asal Makasar) 

yang bertugas di Parepare, sejak zaman peralihan  (mungkin sekitar pertengahan 

1940-an). Sedangkan Haji Laumma adalah salah satu saudagar terkemuka dan 

kondang pada masanya, di Parepare. Keduanya mendukung penuh dan membantu 

DDI sesuai posisi dan kapasitasnya, tanpa pamrih. Haji Laumma dengan 

dukungan logistik, sedangkan jaksa Zainuddin dengan promosi. 

 

Kenapa bisa begitu..? Entahlah. Tetapi tampaknya bagi orang-orang seperti Puang 

Mangung, Jaksa Zainudin dan Haji Laumma, DDI itu adalah wilayah para ulama, 

wilayah Gurutta, bukan wilayah mereka; wilayah mereka diluar untuk 

memberikan dukungan. Jadi mereka membiarkan Gurutta dan teamnya mengatur 

perjalanan dan langkah-langkah DDI. Sedangkan mereka mempersiapkan diri 

memberikan dukungan (logistik) secara penuh. Tanpa klaim dan komplain, tanpa 

merasa perlu namanya tercantum dalam kepengurusan DDI. Itu mungkin 

sebabnya struktur organisasi zaman dulu tampak ramping. Tetapi efektif (dengan 

dukungan dari orang-orang yang berfungsi supporting sistem, seperti yang 

digambarkan diatas).  

 

Gurutta Ambo Dalle dan orang-orang sekitarnya, bekerja seperti para musisi yang 

bergabung dalam sebuah pagelaran musik; dimana para musisi bermain bersama 

dengan karakter dan alat musik masing-masing; dan Gurutta Ambo Dalle, yang 

juga memainkan alat musik tertentu, bertindak sebagai dirigen. Masing-masing 

orang, termasuk Gurutta Ambo Dalle, pada bagian-bagian tertentu diberikan 

kesempatan untuk bermain solo, tetapi dengan alur tertentu, sehingga tidak 

merusak irama musik secara keseluruah. Maka tak ada suara fals. Yang tercipta 

dari komposisi itu adalah sebuah harmoni, yang mistis dan mempesona, sehingga 

orang-orang yang melihat dan mendengarnya, pada bagian-bagian tertentu, ikut 

menghentakkan kaki dan menggoyangkan tangan, atau bahkan berdendang, 

mengikuti irama yang mengalir dinamis tetapi mendatangkan rasa aman dan 

nyaman.  

 



Gurutta Ambo Dalle memang (men-cita-citakan) ikut mengambil bagian aktif 

dalam pembangunan spiritulitas masyarakat, pandangan keagamaan masyarakat. 

Dengan pandangan  keagamaan yang mendatangkan rasa damai, nyaman dan 

aman. Pandangan keagamaan yang mendorong kemandirian, kreatifitas, tetapi 

dalam kerangka saling membantu; tentu untuk kebaikan, terutama yang 

menyangkut kepentingan bersama. Menakjubkan melihat AD/ART DDI versi 

awal, yang dibuat pada akhir tahun 1940-an atau mungkin awal 1950-an. 

AD/ART itu sudah menggunakan kata-kata (dalam rumusan visinya) 'tatanan 

masyarakat yang berperadaban'. Mungkin bukan Gurutta sendiri yang 

merumuskannya; tetapi pasti atas persetujuannya. 

 

Tetapi, itu kisah masa lampau. Mungkin saya terlalu mengidealkan. Murutku 

sekarang al-maghfuurulahu Gurutta, tampaknya lebih banyak dipuja daripada 

dicerna, dipelajari dan diikuti jejaknya. Kata-katanya "appunnakku appunnanna to 

DDI, appunnanna DDI tannia appunnakku", lebih banyak menjadi slogan. 

Mungkin  saya  salah menduga...?! 

 

Kita sekarang memang berada dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia yang 

sudah dipenuhi dengan mitos-mitos modernisasi dan modernisme, dunia yang 

juga semakin menjadi maya dengan IT yang semakin canggih; yang membuat 

otoritas (keagamaan) lama (yang sesungguhnya, dengan silsilah keilmuannya 

yang pasti, memiliki fondasi kuat dan arah yang jelas) terongrong (dironrong), 

sehingga kabur (dikaburkan) dan tergoncang (diguncang). Ditambah dengan 

kondisi sosial ekonomi yang tak menentu dan situasi sosial politik yang 

melemahkan, membuat pandangan menjadi buram, melemahkan komitmen 

sehingga sulit sekali menetapkan loyalitas.  Entahlah. Mungkin saya salah menilai 

! 


