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BAB III 

PERGURUAN ALIF LAM MIM DI KELUARAHAN WAY KANDIS 

KECAMATN TANJUNG SENANG KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Gambaran umum Perguruan Alif Lam Mim 

1. Sejarah singkat berdirinya Perguruan Alif Lam Mim di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung 

Perguruan Alif Lam Mim ini mulai didirikan pada tanggal 25 

Ramadhan malam Jum’at tahun 1997 tepatnya di Puting Bumi di kaki 

Gunung Kukusan Punduh Pidada yang saat itu masih menjadi kawasan 

Kabupaten Lampung Selatan. Perguruan Alif Lam Mim adalah suatu 

perguruan yang bernaung dibawah yayasan Alif Lam Mim, pada 

awalnya merupakan Perguruan kewalian Alif Lam Mim, kemudian 

menjadi lembaga pengkajian kerasulan dan kini telah berkembang 

menjadi lembaga sosial keagamaan.  

Pimpinan lembaga tingkat pusat berkedudukan di Provinsi 

Lampung. Lembaga kepengurusan Alif Lam Mim terdiri  dari sesepuh 

(K.H Ramsi Nursa’at), dewan pengasuh, dewan guru, dan ikhwan. 

Pengasuh dewan guru, dan ikhwan tersebar diseluruh wilayah Provinsi 

Lampung dan berbagai daerah di tanah air. Dewan Pengasuh dan 
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dewan Guru masing-masing memiliki ikhwan melalui media 

pengajiannya masing-masing.
1
 

Gagasan K.H Ramsi Nursa’ad mendirikan Perguruan Alif Lam 

Mim ini bertujuan untuk mencetak muslim yang alim dan dapat 

melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Hal ini disebabkan karena 

padangan masyarakat terhadap pendalaman Ilmu Tasawuf yang masih 

kurang dan menurut masyarakat hanya orang-orang tertentu yang dapat 

mencapai tingkat-tingkat dalam spiritual atau biasa disebut dengan 

Tasawuf.  Namun menurut K.H Ramsi Nursa’ad tiap orang mampu 

mencapai tingkat spiritual nya masing-masing dengan cara melatih dan 

selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2
 

“Besar sekali manfaat yang dapat kita peroleh jika spiritualitas dapat 

kita sandingkan dengan kehidupan sehari-hari, niscaya akan terbentuk 

pribadi-pribadi yang unggul dimana spirit Manusia pada dasarnya 

selalu ingin memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani, seperti 

sandang, pangan, dan papan dan juga mereka harus memenuhi 

kebutuhan rohani mereka yang bersifat abstrak. Untuk memenuhi 

kebutuhannya ini seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mendapatkannya dengan menggunakan berbagai cara dan kemampuan 

akal mereka, namun setiap usaha seseorang belum tentu akan berhasil 

sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka. Bagi orang Islam, hal ini 

terutama menunjuk pada ketaatan menjalankan shalat lima waktu 

sehari-semalam yang berfungsi mengingatkan kepada Tuhan, dalam 

kesadarannya bahwa segala sesuatunya berada pada Tuhan.”
3
 

Berdirinya Perguruan Alif Lam Mim diprakasai oleh beberapa pihak 

yang terkait didalamnya, tempat berdirinya Perguruan Alif Lam Mim 

                                                           
1
 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.vii, dicatat pada 

tanggal 27 Juni 2019.  
2
 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.vii, dicatat pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
3
 K.H. Ramsi Nursa’ad, Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, 

Perguruan Alif Lam Mim, 27 Juni 2019. 
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merupakan tanah yang di wakafkan oleh K.H Ramsi Nursa’ad sendiri yang 

telah diikrarkan untuk kepentingan keagamaan. Dari segi fisik bangunan 

merupakan hasil swadaya masyarakat di Kelurahan Way Kandis dan 

masyarakat diluar Kelurahan Way Kandis. Karena jama’ah yang 

mengikuti pengkaijan ini tidak hanya dari masyarakat kelurahan Way 

Kandis yang sangat mendukung untuk berdirinya Perguruan Alif Lam 

Mim.
4
 

Perguruan Alif Lam Mim sudah memiliki beberapa cabang di daerah 

Bandar Lampung seperti di daerah kelurahan Sumur Putri Kecamatan 

Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan di daerah Kelurahan 

Gudang Agen kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. 

Namun pusatnya yakni di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung 

Senang Kota Bandar Lampung. Bangunan Perguruan Alif Lam Mim 

berdiri di atas tanah kurang lebih seluas 1500 meter persegi. Sampai saat 

ini bangunan Perguruan Alif Lam Mim terdiri dari 1 bangunan pokok yang 

terdiri dari mushola, TPA, ruangan tempat pengkajian Ilmu Tasawuf, 

kamar penjaga, perpustakaan, dapur, tempat wudhu, halaman yang cukup 

luas dan WC.
5
 Dan disekitar bangunan terdapat peternakan ayam dan 

kolam ikan milik Perguruan Alif Lam Mim dan ada juga tanaman sayur-

sayuran seperti kangkung, bayam dan genjer.
6
  

                                                           
4
 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
5
 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada 

tanggal 27 Juni 2019. 
6
 Observasi penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 27 juni 2019 
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Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar anak-anak TPA ada 

ruangan yang cukup nyaman yang dilengkapi dengan papan tulis, meja 

untuk para santri membaca Al-Qur’an, kipas angin, serta poster poster 

bertuliskan huruf-huruf Hijaiyah dan untuk keterampilan pengajian ibu-ibu 

terdapat alat kesenian hadrah.
7
  

Menurut pengajar TPA Perguruan Alif Lam Mim hal ini dilakukan 

untuk menjaga kenyamanan anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an 

karena anak-anak yang belajar membaca Al-Qur’an cukup ramai dan tahap 

tahap belajar disini Pertama mengenalkan huruf-huruf Hijaiyah lalu ke 

tahap Iqro dan selanjutnya Al-Qur’an.
8
 

“Yang belajar membaca Al-Qur’an disini ramai biasanya mereka sebelum 

maju giliran mereka untuk baca Al-Qur’an mereka bisa baca dulu di meja 

yang sudah disediakan supaya nanti waktu mereka maju tidak terlalu 

banyak yang salah dalam baca panjang pendek ayat Al-Qur’an.”
9
 

 

Letak Perguruan Alif Lam Mim juga cukup strategis dekat dengan 

pasar Way kandis,  UPT SDN 1 Way Kandis , Masjid Nurul Amal,  

Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan Kantor Kelurahan Way Kandis 

maka perguruan Alif Lam Mim memiliki peran aktif dalam mengajarkan 

Ilmu Keagamaan terutama Ilmu Tasawuf pada masyarakat sekitar untuk 

meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah SWT.
10

      

                                                           
7
 Observasi penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 27 juni 2019. 

8
 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 27 juni 2019. 

9
 Ermirjon Almasat, Pengajar Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, 

Perguruan Alif Lam Mim, 27 Juni 2019. 
10

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 27 juni 2019. 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan Pergurun Alif Lam Mim 

a. Visi Perguruan Alif Lam Mim 

1. Menciptakan pemimpin-pemimpin yang haq dan hakiki bagi 

dirinya, keluarganya, dan negaranya. 

2. Pemimpin yang mampu menahan terpaan, hempasan, dan 

gempuran zaman.
11

 

b. Misi Perguruan Alif Lam Mim 

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah langkah-langkah 

yang menjadi misi Perguruan Alif Lam Mim sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kegiatan pemahaman agama khusus nya Ilmu 

Tasawuf agar adanya peningkatan dalam beribadah. 

2. Menanamkan budi pekerti yang luhur dan berakhlaqul 

karimah. 

3. Mengembangkan Ilmu Tasawuf, baik teoritik maupun praktik 

secara kreatif dan inovatif. 

4. Mensyi’arkan dan membudayakan nilai-nilai tasawuf pada 

masyarakat.
12

 

c. Tujuan Perguruan Alif Lam Mim 

Perguruan Alif lam Mim di dirikan bukan hanya sekedar berdiri 

tetapi memiliki tujuan: 

                                                           
11

 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada 

tanggal 28 Juni 2019 
12

 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada 

tanggal 28 Juni 2019 
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Mengembangkan dunia dakwah islamiah dengan berbasis 

pemahaman Ilmu Tasawuf yang mampu memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan zaman. Yang diperkaya dengan berbagai 

pengalaman yang menyertai perjalanan hidup K.H. Ramsi Nursa’ad. 

Dengan konsep pemahaman spiritual para jama’ah dan juga ingin 

menciptakan pemimpin yang alim dan bertanggung jawab, yang bisa 

melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.
13

  

3. Sarana dan Fasilitas Perguruan Alif Lam Mim 

Sarana dan Fasilitas difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan 

penyelenggaraan kajian Ilmu tasawuf: 

a. Ruangan khusus pengkajian Ilmu Tasawuf, digunakan untuk 

mengkaji Ilmu Tasawufyang digunakan pada malam rabu dan 

malam jumat. 

b. Mimbar dakwah, dalam hal ini Sesepuh Perguruan Alif Lam 

Mim berinisiatif membuat mimbar dengan meja yang 

diletakkan didepan seluruh jama’ah yang hadir. 

c. Mushola, digunakan oleh pengurus dan seluruh jama’ah 

untuk sholat berjama’ah dan sebagai tempat pengajian ibu-

ibu.
14

 

 

 

 

                                                           
13

 Dokumentasi, Latar belakang berdirinya Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada 

tanggal 28 Juni 2019 
14

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019. 
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4. Susunan Kepengurusan Perguruan Alif Lam Mim 

Adapun bila melihat jumlah, kyai/sesepuh, ustadz, pengajar, dan 

jama’ah adalah sebagai berikut: 

a. Kyai/Sesepuh 

1). K.H. Ramsi Nursa’ad 

b.   Pengurus Sekretariat 

1). Sarifudin 

2). Alkodri 

3). Zainudin 

c.   Pengajar TPA 

1). Dewi Sri 

2). M. Riska Nata Saputra 

3). Ermirjon Almasat 

d.  Jama’ah  

Keadaan jama’ah Perguruan Alif Lam Mim terdiri dari 2 

kelompok yaitu laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki 25 orang 

dan perempuan 18 orang. Seluruh jama’ah berasal dari daerah 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung.
15

 

 

 

 

                                                           
15

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019. 
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5. Struktur Kepengurusan Perguruan Alif Lam Mim 

Adapun Struktur kepengurusan Perguruan Alif Lam Mim adalah 

sebagai berikut: 

STRUKTUR KEPENGURUSAN PERGURUAN ALIF LAM 

MIM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pemanfaatan Lahan di Sekitar Perguruan Alif Lam Mim 

Perguruan Alif Lam Mim memiliki lahan yang cukup luas di luar 

bangunan pokoknya yaitu sekitar 1,5 hektare yang terbagi dalam 

beberapa bagian yaitu 1 hektare yang beridiri bangunan pokok yang 

terdiri dari Mushola, TPA, ruang pengajian, tempat wudhu, WC, 

SESEPUH 

K.H. RAMSI NURSA’AD 

BIDANG 

KESEKRETARIATAN 

SAIFUDIN 

BIDANG BELA 

DIRI 

ADI HERDIAN 

SEKRETARIS I 

IRAWAM SAH 

SEKRETARIS II 

SANTONI 

SEKRETARIS III 

ZAINUDDIN 

BENDAHARA 

HJ. SINAR PUTRI 

BIDANG 

KEIMANAN 

ALKODRI 
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halaman yang di pakai untuk kegiatan bermain anak-anak TPA, dan 

lahan pertanian dan peternakan.
16

 

Disamping itu, Perguruan Alif Lam Mim mempunyai potensi yang 

telah dikembangkan, diantaranya adalah: 

a. Bidang Pertanian 

Untuk meningkatkan keterampilan para jama’ah di bidang 

pertanian, perguruan Alif Lam Mim menyediakan lahan untuk di 

garap oleh pengurus serta jama’ah yang ditanami sayur-sayuran 

yang terdiri dari bayam, kangkung, terong, cabai, dan lain-lain. 

Yang langsung dikoordinir oleh Sesepuh K.H. Ramsi Nursa’ad.
17

 

b. Bidang peternakan 

Dibidang peternakan sebagian pengurus Perguruan Alif Lam 

Mim ada yang diberi tanggug jawab untuk mengurus dan menjaga 

hewan yang diternakan. Adapun hewan yang diternakan adalah 

ayam dan bebek.
18

 

c. Bidang perikanan 

Hal ini diwujudkan dengan adanya lokasi kolam yang berada 

tepat disebelah bangunan pokok Perguruan Alif Lam Mim. Kolam 

yang dimiliki berjumlah 2 kolam yang dikelola oleh pengurus yang 

bekerja sama dengan para jama’ah. Jenis ikan yang dibudidayakan 

antara lain: Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Mujair, dan Ikan Gurame.
19

 

                                                           
16

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019. 
17

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019. 
18

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019 
19

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019 



65 
 

d. Bidang olahraga 

Seni bela diri di Perguruan Alif Lam Mim dinamakan Kuntau 

Serunting Sakti, Kuntau merupakan cabang seni bela diri yang ada 

di Perguruan Alif Lam Mim seni bela diri ini dilakukan jama’ah 

biasanya pada malam hari di tempat yang di sebut dengan 

gelanggang dan diiringi dengan tongkat dan pedang. Kuntau 

sendiri juga sama dengan seni bela diri yang lain juga memiliki 

jurus yang harus dikuasai. 

Bela diri kuntau Serunting Sakti selalu menggunakan tatktik 

“mundur & menyerang”, tidak pernah ia menggunakan serangan 

lawan sebagai keuntungan menyerang balik seperti bela diri yang 

lain, tetapi ketika ada serangan, maka pesilat kuntau serunting sakti 

akan secapatnya menghindari serangan. Philospynya adalah 

menghindar, menyerang , mundur, menghindar lagi. Maka para 

pesilat Kuntau Serunting Sakti harus kuat, cepat, tangkas, dan 

memiliki kemampuan memprediksi serangan lawan sehingga ia 

dengan cepat bisa mengantisipasinya. Dengan prespektif insting 

ini, pesilat kuntau Serunting Sakti dapat menghindar serangan 

lawan dan melipatgandakan serangannya dengan cepat. 

Gerakan tongkat pesilat kuntau Serunting Sakti selalu terbuka, 

bergerak dengan serangan yang cepat menyerang tubuh lawannya 

dengan gerakan seperti menyabet pada sisi tangannya. Pada 

pertunjukan silat kuntau Serunting Sakti jarang sekali kontak tubuh 
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dilakukan antara dua pesilat. Biasanya kedua pesilat akan 

dipisahkan jarak sejauh 3.5 meter, ketika salah satu pesilat 

terancam, maka yang lain akan mengantisipasi, menghindar dan 

menyerang balik.
20

 

K.H. Ramsi Nursa’ad menambahkan : 

“Bela diri kuntau serunting sakti yaitu untuk menjaga diri dari hal-

hal yang tidak diinginkan, maka dari itu tidak semerta-merta 

mengikuti kuntau ini akan terselamatkan, kekuatan itu hanya di 

miliki sang khalik, kita hanya mampu berusaha dan 

menjalankannya.”
21

 

 

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap aktifitas 

Perguruan Alif Lam Mim dapat diketahui bahwa selain ada 

pengkajian ilmu Tasawuf juga memiliki keterampilan dibidang 

pertanian, seperti pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan, 

peternakan seperti unggas, perikanan seperti budidaya ikan lele, 

ikan mas, ikan gurame, dan ikan mujair dan olahraga yakni bela 

diri kuntau serunting sakti.
22

 

 

B. Makna Lambang Perguruan Alif Lam Mim  

1. Turunnya Lambang  

Lambang pengkajian Alif Lam Mim yang diturunkan secara ghaib 

langsung kepada sesepuh Alif Lam Mim, yaitu Ramsi Nursa’at bin 

Muhammad Ali pada tanggal 25 Ramadhan 1417 H atau 1997 M bertempat di 

                                                           
  

20
  Dokumentasi, Kuntau Serunting Sakti,(Lampung: Yayasan Alif Lam Mim, 2002), h.6  

21
 K.H Ramsi Nursa’ad, Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, 

Perguruan Alif Lam Mim, 28 Juni 2019 
22

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 28 juni 2019. 
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Putting Bumi. Setiap bagian lambang ini memiliki makna. Secara keseluruhan 

lambang ini mencerminkan makna Alif Lam Mim.
23

 

Lambang Perguruan Alif Lam Mim. 

                        

Makna Huruf:  

 Alif Tegak: Puji bagi Allah, artinya apapun yang kita niatkan dan 

diperjuangkan semata-mata karena Allah SWT.  

  Lam Nampak: Puji bagi malaikat, artinya apa yang kita sampaikan adalah 

Qalam-qalam Allah wal Quranul Karim. 

 Mim Nyata : Puji bagi Muhammad, artinya nyatakanlah akhlaq dan budi 

pekerti kita sesuai dengan akhlaq Rasulullah saw.
24

 

 

                                                           
23

 Dokumentasi, Makna Lambang Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada tanggal 

28 Juni 2019 

  
24

  Dokumentasi, Makna  Lambang Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada tanggal 

28 Juni 2019 
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2. Makna Garis dan Sudut 

Garis Tujuh, melambangkan tujuh ganti, artinya turun temurun saling 

berkesinambungan. Setiap pembimbing atau pengasuh Alif Lam Mim yang 

telah dikhatamkan serta tidak keluar dari koridor Alif Lam Mim maka secara 

langsung akan menitiskan 7 (tujuh) generasi yang akan secara turun 

temurunsaling berkesinambungan. 

Sudut Sembilan, melambangkan 9 (Sembilan) gilir, artinya demi masa 

sepanjang masa dari generasi kegenerasi berikutnya akan aling berkaitan. 

Adapun satu genearasi proses perjalanan nya berlangsung selama 100 

(seratus) tahun. Jadi jika 9 (Sembilan) masa, proses perjalanannya  mencapai 

kurun waktu 900 tahun akan terjadi kemimpinan baru yang dapat nubuat 

langsung dari Allah swt seperti turunnya Alif Lam Mim.
25

 

3. Makna  warna  

Warna putih, melambangkan kesucian, artinya seluruh ikhwan Alif Lam 

Mim wajib meyakini bahwa Allah SWT itu esa dan tidak boleh 

mempersekutukan Nya dengan sesuatu apapun juga. 

Warna kuning, melambangkan terang, artinya yang akan menerangi 

seluruh umat manusia yang berfikir.  

Warna biru langit. Melambangkan berkah yang Maha Gagah, artinya 

turunya Alif Lam Mi mini merupakan mukjizat Allah SWT kepada khalifah-

Nya di muka bumi yang dikehendakinya.
26

 

                                                           
25

 Dokumentasi, Makna  Lambang Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada tanggal 

28 Juni 2019 
26

 Dokumentasi, Makna  Lambang Perguruan Alif Lam Mim, h.xii, dicatat pada tanggal 

28 Juni 2019 
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C. Kegiatan Dakwah Sufistik Perguruan Alif Lam Mim  

Komunikasi dakwah adalah suatu retorika yang dilakukan oleh 

komunikator untuk menyebar luaskan pesan-pesan yang berisi nilai-nilai 

ajaran agama Islam disini yang bertindak adalah Sesepuh perguruan Alif Lam 

Mim, baik verbal maupun nonverbal kepada para santri dan sangat 

memperhatikan tatanan komunikasi untuk dapat mengatasi perbedaan budaya. 

Kegiatan komunikasi dakwah Sufisitk perguruan Alif Lam Mim di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

ini untuk menjadikan manusia agar lebih taat beribadah dan patuh pada 

perintah Allah SWT sehingga memperoleh hubungan atau kedekatan langsung 

dengan Tuhan. Hal ini merupakan komunikasi yang dilakukan langsung oleh 

Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim yaitu K.H. Ramsi Nursa’ad yang berupa 

pesan. Baik secara verbal maupun nonverbal yang disampaikan pada seluruh 

jama’ah. 

Adapun kegiatan komunikasi dakwah sufistik Perguruan Alif Lam Mim di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung 

yaitu: 

1. Istighosah  

Kegiatan komunikasi dakwah yang dilakukan di Perguruan Alif Lam 

Mim salah satunya adalah istighosah, kegiatan ini di mulai sehabis sholat 

Isya yang biasanya dilaksanakan selama 30 menit. Yang di imami oleh 

ustadz Ahmad Jumyadi, beliau adalah salah satu pengurus yang 
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mendapatkan amanah dari Sesepuh K.H. Ramsi Nursa’ad untuk 

memimpin kegiatan istighosah sebelum pengajian dimulai. 

Kegiatan ini di awali dengan pembacaan dua kalimah syahadat, 

kemudian dilanjutkan dengan dzikir bersama, dan ditutup dengan doa. 

Dengan kegiatan istighosah ini diharapkan jama’ah akan bisa 

mengaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berdzikir dan 

mengingat Allah SWT. 

Bapak Ahmad Jumyadi (pengurus Perguruan Alif Lam Mim) 

menambahkan: 

“Kegiatan Istighosah ini diawali dengan membaca dua kalimah syahadat 

lalu dilanjutkan dengan berdzikir bersama, istighosah ini bertujuan untuk 

menambah taqarrub dengan Allah SWT, sehingga para jama’ah yang 

khusu’ dalam berdzikir kepada Allah, akan merasakan kenikmatan 

didalam istighosah itu.”
27

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Zainuddin (pengurus Perguruan 

Alif Lam Mim): 

“Istighosah sebenernya kegiatan awal sebelum ke pengajian inti, fungsi 

istighosah ini biar seluruh jama’ah sama-sama merasakan ketentraman 

didalam hati dan juga supaya biar khusu’ sebelum melakukan pengajian 

rutin di Perguruan Alif Lam Mim”
28

 

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan Istighosah ini 

bertujuan agar seluruh jama’ah dapat khusu’ dalam melakukan kegiatan 

pengajian rutin di Perguruan Alif Lam Mim serta dapat merasakan 

kententraman didalam hati mereka seperti sangat dekat dengan Allah. 

Ibu Rohimah (jama’ah Perguruan Alif Lam Mim) menambahkan : 

                                                           
27

 Ahmad Jumyadi, Pengurus Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, 

Perguruan Alif Lam Mim, 04 Juli 2019. 
28

 Zainuddin, Pengurus Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, Perguruan 

Alif Lam Mim, 04 Juli 2019. 
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“Dengan melakukan pembacaan dua kaliamh syahadat dan dzikir yang 

benar sebelum pengajian dimulai saya merasakan ketenangan hati seolah-

olah beban saya terangkat”
29

 

 

Hal serupa di ungkapkan oleh Ibu Aisyah (jama’ah Perguruan Alif Lam 

Mim: 

“sebelum kami melakukan pengajian rutin kami melakukan istighosah 

bersama-sama, kegiatan istighosah ini memang berpengaruh sekali bagi 

kami untuk menerima dan menangkap materi yang di sampaikan oleh 

Sesepuh karena pikiran dan hati kami sangat tenang setelah melakukan 

istighosah”
30

  

 

Dengan demikian pelaksanaan istighosah dengan pembacaan dua 

kalimah syahadat dan dzikir sebelum melakukan pengajian rutin yang 

dilakukan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati seperti beban yang 

ada dalam diri seseorang terangkat dan mampu menerima serta menyerap 

apa yang disampaikan oleh Sesepuh. 

2. Pengajian 

Pengajian merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh Perguruan 

Alif Lam Mim. Yang dilakukan setiap malam jum,at mulai dari jam 21:00 

– 00:00 WIB. Yang dipimpin dan isi langsung oleh Sesepuh K.H. Ramsi 

Nursa’ad sebagai Mudir dalam pengajian tersebut. Sebelum isi pengajian 

disampaikan terlebih dahulu Sesepuh membuka pengajian dengan 

pembacaan hadarah yang ditujukan terutama kepada baginda Muhammad 

SAW, kemudian para Sahabat, para puyang-puyang, para Aulia-aulia 

Allah, dan lain sebagainya. Setelah Sesepeh K.H. Ramsi Nursa’ad 
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membaca hadarah langsung dilanjutkan dengan pembacaan surat yasin dan 

ditutup dengan doa, setelah selesai beliau langsung menyampaikan isi 

pengajian tersebut.
31

  

Materi dakwah sufistik yang disampaikan beliau memilki tahap-tahap 

yakni,  pertama tentang ketauhidan atau biasa disebut dalam istilah 

tasawuf adalah Syariat, seperti sesepuh memberikan penyampaian tentang 

proses kecintaan dan keimanan kita terhadap Allah seperti agar selalu 

takut untuk melakukan keburukan karena Allah maha melihat apa yang di 

lakukan oleh hambanya, lalu yang kedua yakni tarekat, tarekat berisi 

tentang ketaatan kita terhadap Allah untuk melaksanakan apa yang di 

perintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang di larang oleh Allah, seperti 

melaksanakan perintah solat dan menjauhi segala perbuatan maksiat atau 

biasa disebut dengan Takhalli serta melatih diri agar selalu menghiasi diri 

dari sifat-sifat terpuji atau Tahalli, dengan melakukan pelatiahn tersebut 

makanya akan mencapai tingkat Tajalli atau mendapat ketenangan jiwa 

dalam tiap melakukan segala perintah dan seolah seperti memiliki 

hubungan langsung dengan Allah. Dan yang ketiga yakni hakikat, hakikat 

adalah kebenaran, kebenaran yang dimaksud disini adalah meyakini 

bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah itu benar dan memiliki 

manfaat yang luar biasa bila dilakukan dan memiliki dampak yang negatif 

pula dilanggar. Lalu tahap yang terakhir ialah Makrifat, makrifat adalah 

mengenal atau mengetahui sesuatu tahap ini adalah tahap dimana 
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seseorang memiliki hubungan langsung dengan Allah yakni dengan telah 

berhasil melakukan tingkatan-tingkatan dalam tasawuf seperti meyakini 

bahwa semua yang manusia dimuka bumi ini dimata Allah tidak ada 

bedanya yang membedakan hanyalah keimanan mereka kepada Allah.
32

 

K.H. Ramsi Nursa’ad (Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim) 

menambahkan : 

“Materi yang disampaikan biasanya mengetahui secara mendalam 

tentang pelaksanaan ibadah contoh nya memakai kain ihram dalam 

pelaksanaan ibadah haji, syariat nya adalah merupakan perintah yang 

dilakukan sebagai mana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

SAW, tarikat nya adalah merupakan hukum yang wajib dilaksanakan 

bagi seluruh jama’ah haji, hakikat nya adalah mengingatkan kita 

bahwa bila kita meninggal nanti tidak membawa apapun kecuali hanya 

sehelai kain putih yang dibungkus ke tubuh kita, dan makrifat nya kita 

akan menjadi insan yang tidak akan sombong hidup dunia karena di 

mata Allah semua nya sama yang membedakan hanya Iman nya 

saja.”
33

  

 

Tonggak pengajian tersebut adalah syariat, hakikat, tarikat dan 

ma’rifat. Yang didalam nya membahas tentang bagaimana manusia 

memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga disadari benar 

bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan dan intisari dari itu adalah 

kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog batin antara roh manusia 

dengan Tuhan. 

K.H. Ramsi Nursa’ad (Sesepuh Perguran Alif Lam Mim) 

menambahkan : 

“Pengajian rutin ini dimulai dari jam 9 malam sampai jam 12 malam 

bahkan kadang kami bisa sampai subuh karena terlalu asik dengan 
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pengajian yang dilakukan, pengajian ini juga selalu bertopang pada 

hakikat, syariat, tarekat, dan ma’rifat seperti menguak lebih dalam 

tentang ibadah seperti solat, haji, zakat, dan lain-lain.”
34

 

 

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Affandi Thaaib (pengurus 

Perguruan Alif Lam Mim) : 

“pengajian rutin ini biasanya dimulai dari jam 9 malam dan selesai nya 

bisa sampai jam 12 malam, karena materi yang disampaikan oleh 

Sesepuh itu menarik untuk disimak karena dia berlandaskan pada 

sayriat, hakikat, tarikat, dan ma’rifat jadi kita bisa tau apasih 

sebenernya fungsi kita melakukan ibadah kepada Allah itu”
35

  

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa proses pengajian di 

Perguruan Alif Lam Mim sangat menarik karena proses penyampaian nya 

selalu bertonggak pada syariat, hakikat, tarekat, dan ma’rifat atau menguak 

lebih dalam tentang fungsi melakukan ibadah kepada Allah.  

Setelah selesai materi disampaikan. Sesepuh K.H. Ramsi Nursa’ad 

memberikan kesempatan kepada para jama’ah untuk bertanya baik 

masalah yang belum dipahami dari materi pengajian yang disampaikan 

maupun diluar materi disampaikan. Disini lah terjadi proses komunikasi 

dua arah antara da’i dan mad’u dan antara sesepuh dan jama’ah. 

Bapak Taufik menambahkan (jama’ah Perguruan Alif Lam Mim: 

“sesepuh kalo habis ngasih materi ceramah dia biasa ngasih sesi tanya 

jawab gitu sama jama’ah nya supaya buat yang kurang paham atau 

pengen nanya tentang yang lain diluar materi yang disampein juga gak  

papa”
36
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Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Eko Jatmiko (jama’ah Perguruan 

Alif Lam Mim): 

 

“kami biasa dikasih kesempatan untuk nanya sama sesepuh jadi kalo 

dari kami ada yang kurang paham bisa ditanyain lagi supaya bisa jelas, 

pertanyaan nya juga bebas tentang apa aja gk harus materi yang di 

sampein sama sesepuh”
37

 

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa setelah 

menyampaikan materi sesepuh memberikan kesempatan pada seluruh 

jama’ah untuk bertanya agar apa yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik . 

  

D. Metode Dakwah Perguruan Alif Lam Mim 

Didalam proses penyampain komunikasi dakwah sufistik tentunya 

diperlukan beberapa metode penyampaian komunikasi dakwah agar 

penyampaian pesan pesan dakwah serta ilmu tasawuf dapat tersampaikan dan 

mampu dijalankan oleh tiap tiap jama’ah yang mengikuti pengajian Perguruan 

Alif Lam Mim.  

Ada beberapa metode yang digunakan oleh Sesepuh K.H. Ramsi Nursa’ad 

yaitu : 

1. Pembaiatan (Ikrar Janji) 

Metode dakwah Perguruan Alif Lam Mim yang pertama kali dilakukan 

adalah proses pembaiatan. Pembaiatan adalah proses ikrar janji yang 

dilakukan oleh seoarang calon jama’ah untuk masuk dalam pengajian 

Perguruan Alif Lam Mim. Sebelum melakukan proses pembaiatan biasanya di 
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awali dengan perkenalan dan penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh 

oleh calon jama’ah bila kelak sudah sah menjadi jama’ah Perguruan Alif Lam 

Mim. Proses pembaiatan ini biasa dilakukan oleh Sesepuh K.H. Ramsi 

Nursa’ad pada seluruh jama’ah yang ingin bergabung. Pembaiatan ini 

dilakukan dengan maksud agar pengikut perguruan Alif Lam Mim tidak 

setengah-setengah dalam melakukan proses pengkajian diri dan akan selalu 

menjalankan syariat dan perintah Allah SWT.
38

 

K.H Ramsi Nursa’ad (Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim) menambahkan: 

“Pembaiatan itu proses ikrar janji calon jama’ah, biasanya pembaiatan ini 

disebut dengan didudukan dalam pengajian tapi biasanya jama’ah lebih 

sering nyebutnya dengan pembaiatan.”
39

 

 

Hal serupa di ungkapkan oleh Bapak Affandi Thaaib (pengurus Perguruan 

Alif Lam Mim) : 

“Pembaiatan adalah di syahadatkan kembali bagi para calon jama’ah, 

pembaitan ini adalah janji bagi para calon jama’ah untuk selalu mengikuti 

dan melaksanakan segala kewajiban bila nanti telah sah menjadi jama’ah 

Perguruan Alif Lam Mim”
40

 

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pembaiatan adalah suatu 

proses ikrar janji yang dilakukan oleh calon jama’ah untuk masuk dalam 

perguruan Alif Lam Mim dan mengikuti segala kewajiban bila sudah sah 

menjadi jama’ah Perguruan Alif Lam Mim. 

                                                           
38

 Observasi Penulis, Perguruan Alif Lam Mim, 19 Juli 2019. 
39

 K.H. Ramsi Nursa’ad, Sesepuh Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, 

Perguruan Alif Lam Mim, 19 Juli 2019. 
40

 Affandi Thaaib, Pengurus Perguruan Alif Lam Mim, Wawancara dengan penulis, 

Perguruan Alif Lam Mim, 19 Juli 2019. 



77 
 

Pembaiatan sendiri adalah syarat awal bagi seseorang untuk masuk dalam 

Perguruan Alif Lam Mim. Serta proses pembaitan ini merupakan sebuah cara 

agar jama’ah mampu menepati janji yang telah diucapkan dalam proses 

pembaiatan tanpa adanya paksaan tapi merupakan kesadaran dari masing-

masing jama’ah tersebut.
41

  

2. Mengamalkan dzikir 

Metode dakwah yang sangat penting bagi Perguruan Alif Lam Mim adalah 

mengamalkan dzikir. Dzikir merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kegiatan sufistik, karena dengan berdzikir seorang jama’ah akan selalu 

mengingat Allah dengan maksud agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. 

Jama’ah perguruan Alif Lam Mim diwajibkan untuk mengamalkan dzikir, 

karena dzikir diyakini adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk 

membersihkan jiwa dari kotoran dan penyakit-penyakit hati. Dzikir yang harus 

dilakukan ada dua macam yaitu dzikir keramat (wajib) dan dzikir sunnah.  

Bapak Zainuddin (pengurus Perguruan Alif Lam Mim) menambahkan: 

“dzikir yang dilakuin sama calon jama’ah itu ada dua yang pertama dzikir 

keramar, dzikir keramat ini wajib dilakuin sama calon jama’ah sesuai 

dengan anjuran dari sesepuh syarat-syarat nya terus yang kedua dzikir 

sunnah kalo dzikir sunnah dilakuin bebas tidak harus berpatok sama 

sesepuh mau dimanapun dan kapanpun terserah yang penting dilakuin.”
42

 

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa Dzikir keramat adalah dzikir 

yang tata cara pengamalannya telah ditetapka oleh Sesepuh K.H. Ramsi 

Nursa’ad, sedangkan dzikir sunnah adalah dzikir yang tata cara pengamalanya 
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tidak berpatok pada Sesepuh K.H. Ramsi Nursa’ad yang dilakukan tidak 

terikat oleh hitungan, waktu dan tempat. 

Bapak Natori menambahkan (jama’ah Perguruan Alif Lam Mim): 

“Dengan melakukan dzikir saya ngerasa dekat dengan Allah, karena dzikir kan 

emang sebenernya mengingat dan mengucapkan asmaulhusna jadi kalo kita 

selalu ngamalin dzikir jadi diri kita selalu ngerasa tenang dan damai.”
43

  

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa dzikir adalah kegiatan yang 

mengingat Allah serta dapat menambahkan rasa kecintaan dan merasa dekat 

dengan Allah.  

3. Muraqabah (Merasa Diawasi) 

Bentuk metode dakwah Perguruan Alif Lam Mim selanjutnya adalah 

melakukan Muqarabah. Muqarabah adalah kegiatan yang dilakukan oleh  

calon jama’ah perguruan Alif Lam Mim. Kegiatan muqarabah dilakukan bila 

telah mendapat izin dari Sesepuh K.H Ramsi Nursa’ad biasanya dilakukan di 

musholla Perguruan Alif Lam Mim. Dalam kegiatan muqarabah calon 

jama’ah melakukan duduk dan bertafakur dengan seluruh kesungguhan hati 

mereka , latihan muqarabah ini diharapkan jama’ah menjadi insan yang selalu 

merasakan kehadiran dan diawasi oleh Allah sehingga akan selalu berhati-hati 

dalam melakukan sesuatu. 

Bapak Ahmad Jumyadi menambahkan : 

“Kegiatan muqarabah ini sebenernya kegiatan yang dilakukan seperti 

mengheningkan cipta, yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati 

bahwa diri kita kayak berhadapan langsung sama Allah dan yakin kalo 

Allah itu selalu ngawasin kita kapan aja dan dimana aja.”
44
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Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Rohimah (jama’ah Perguruan Alif Lam 

Mim) : 

“Kami biasa nyebutnya dengan di mata-matai karena dengan ngelakuin 

muqarabah ini kita ngerasa kalo Allah itu selalu ngawasi kita kayak dia 

selalu liat kita jadi kita pasti bakal selalu hati-hati kalo mau ngelakuin 

sesuatu nya”
45

 

 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa muraqabah adalah kegiatan 

yang dilakukan pada seluruh jama’ah agar mereka selalu mengingat bahwa 

Allah mengawasi dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 

4. Kaji Diri 

Metode dakwah yang digunakan Perguruan Alif Lam Mim terakhir adalah 

kaji diri, maksud kaji diri adalah mengenal diri sendiri, karena barangsiapa 

yang telah mengenal diri mereka sendiri maka akan mengenal Allah. Kaji diri 

adalah proses seorang calon jama’ah mengenal dengan diri mereka sendiri. 

Proses mengkaji dilakukan oleh seorang calon jama’ah Peguruan Alif Lam 

Mim dengan cara memohon kepada Allah dengan beberapa amalan seperti 

melakukan dzikir dan renungan untuk apa sebenarnya kita dihidupkan oleh 

Allah apakah hanya untuk bersenang-senang atau kita dihidupkan oleh Allah 

untuk melakukan amalan yang telah dia perintahkan dengan tata cara yang 

baik dan benar. 
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Bapak Affandi Thaaib menambahkan (Pengurus Perguruan Alif Lam 

Mim) : 

“kalo kita tau diri kita maka kita tau tuhan kita, jadi kalo kita udah tau diri 

kita maka kita jadi tau diri sebenarnya untuk apa kita dihidupkan kalo udh 

tau diri maka selamatlah kita didunia dan akhirat.”
46

 

 

 Bapak Taufik menambahkan (jama’ah Perguruan Alif Lam Mim) : 

“jadi proses kaji diri ini kita diharuskan untuk mengenal diri kita sendiri, 

kalo kita udah tau diri kita maka kita juga bakal tau siapa tuhan kita, 

dengan tau siapa kita dan tuhan kita jadi kita bakal sungguh-sungguh 

dalam melakukan ibadah karena kita dihidupin di dunia ini untuk 

melakukan kebaikan.”
47

 

 

Dari ungkapan dapat diketahui bahwa Kaji diri adalah proses seseorang 

untuk mengenal diri mereka sendiri agar dapat mengenal tuhan Nya dengan 

mengenal diri sendiri dan mengenal tuhan Nya maka mereka akan sadar untuk 

melakukan segala kebaikan, sehingga mereka akan selamat di dunia dan di 

akhirat. 

Setelah paham tentang kaji diri seorang akan di khatamkan, atau biasa 

disebut dengan khatam kaji diri. Khatam kaji diri merupakan pengesahan bagi 

calon jama’ah yang telah sah sebagai seorang jama’ah Perguruan Alif Lam dan 

dapat mulai bergabung dalam pengajian rutin. 
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