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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INFORMAN 

Pertanyaan untuk Guru H. Ahmad Rudyannoor: 

1) Bagaimana latar belakang berdirinya majelis? 

2) Apa saja kegiatan yang dibaca saat majelis? 

3) Apa yang menjadi alasan memilih bacaan yang ada di dalam Majelis Ar-

Raudhah?  

4) Bagaimana asal muasal adanya air doa pada majelis Ar-Raudhah Saka 

Permai? 

5) Seperti apa manfaat air doa pada Majelis Ar-Raudhah Saka Permai 

Banjarmasin? 

Pertanyaan untuk jamaah Majelis: 

1) Bagaimana latar belakang jamaah? 

2) Sejak kapan mengikuti Majelis Ar-Raudhah Saka Permai? 

3) Apa tujuan anda mengikuti Majelis? 

4) Bisakah anda mendeskripsikan mengenai air doa? 

5) Siapa yang memulai tradisi air doa pada Majelis? 

6) Apa tujuan dan niat anda melakukan air doa pada Majelis Ar-Raudhah 

Saka Permai? 



 
 

 

7) Berapa sering membawa air untuk didoakan di dalam Majelis? 

8) Bacaan apa yang biasa dilafalkan untuk air doa? 

9) Apa manfaat air doa bagi jamaah Majelis? 

10) Seperti apa korelasi antara yang dibaca saat Majelis dengan air yang 

dibawa sehingga menimbulkan suatu manfaat? 

11) Apa yang dialami dan dirasakan oleh jamaah terhadap air doa yang 

dibawa?  

12) Apa makna air doa bagi diri jamaah? 

 

  



 
 

 

Lampiran II 

Transkip Wawancara 

 Wawancara dengan H. Ahmad Rudyannoor: 

P: Bagaimana latar belakang berdirinya majelis? 

I: Majelis ini berawal tahun 1998 di Jalan RE Martadinata atau dikenal 

dengan Pelabuhan Lama. Majelis ini berkali-kali pindah karena aku sebagai 

pimpinan beberapa kali pindah hingga terakhir di Jalan Saka Permai Gang 

Muntazah. Awal mula Majelis ini adalah hanya bersepuluh orang hingga 

saat ini ada ribuan yang hadir. Majelis berdiri dengan niat mengumpulkan 

masyarakat, para cucu Nabi Muhammad, ulama-ulama untuk sama-sama 

mengerjakan kebaikan seperti shalat berjamaah, membaca shalawat, 

terkadang membaca manaqib para aulia Allah. Selain itu Majelis ini 

mendapat langsung izin daripada guru-guruku dan ulama yang ada di 

Banjarmasin ataupun Martapura.  

P: Apa saja kegiatan yang dibaca saat majelis? 

I: Dalam Majelis ini kegiatannya shalat maghrib berjamaah, terkadang 

shalat hajat berjamaah, membaca shalawat berupa qasidah burdah, dalailul 

khairat, maulid al azab atau maulid al habsy. Terkadang sesekali membaca 

manaqib daripada kekasih-kekasih Allah agar menjadi tauladan bagi jamaah 

yang hadir. 

P: Apa yang menjadi alasan memilih bacaan yang ada di dalam Majelis Ar 

Raudhah? 

I: Alasan memilih qasidah burdah, dalailul khairat, maulid al azab atau 

maulid al habsy menjadi hal yang dibaca saat Majelis adalah karena itu 

merupakan hal yang mudah dilaksanakan, selain itu juga merupakan tradisi 

orang-orang Martapura dan juga merupakan amaliah orang-orang bahari. 

Hal lain adalah bacaan ini merupakan bacaan yang singkat, mengingat 

waktu yang dipakai antara maghrib dan isya. Jadi hanya mengisi waktu 

tersebut agar dalam sehari ada masyarakat melakukan hal yang baik dan 

juga semoga bisa menjadi amaliah rutin jamaah juga diluar waktu Majelis. 

P: Bagaimana asal muasal adanya air doa pada majelis Ar Raudhah Saka 

Permai? 

I: Asal muasal air doa ini sama seperti bacaan-bacaan tadi, merupakan 

tradisi orang tua kita dahulu. Dimana ada kebaikan-kebaikan ada 

keberkahan yang diterima air terhadap yang kita doakan. Doa ini dalam 

bentuk apapun termasuk shalawat yang kita baca yang merupakan perintah 

Allah SWT. Jadi pada setiap Majelis kebaikan maka apa yang dibawa juga 



 
 

 

ikut baik termasuk air yang dibawa. Terlebih ini merupakan Majelis 

shalawat maka yang dibawa juga mendapat kebaikan jadinya. 

P: Seperti apa manfaat air doa pada Majelis Ar Raudhah Saka Permai 

Banjarmasin? 

I: Manfaat air doa ini banyak sekali, aku sendiri selalu menyediakan air dua 

kotak besar saat Majelis untuk aku minum bersama keluarga. Setiap hari 

aku minumkan kepada anak-anakku sehingga baru lulus TK sudah aku 

kirim sekolah agama ke Malang dan tidak takut, justru anakku sendiri yang 

memintanya. Percaya dirinya naik serta tidak takut jauh dari aku. Hal ini 

aku rekomendasikan kepada jamaah dan kawan-kawan dan alhamdulillah 

ada manfaat. Anak yang sulit diatur atau suka menangis, maka setelah 

diminumkan air doa menjadi lebih tenang dan penurut. Kawan-kawanku 

juga yang berjualan berkat air doa menjadi lebih mudah jualannya, yang 

istrinya mau melahirkan juga dimudahkan karena air doa. Banyak lagi 

manfaatnya sebenarnya dimana tergantung niat dan tujuannya tersendiri. 

1. Wawancara Terhadap Jamaah Yuda Hary Wardana: 

P: Bagaimana latar belakang jamaah? 

I: Nama saya Yuda usia 43 tahunan, lahir tahun 1979 di Banjarmasin 

tepatnya di daerah Pelabuhan Lama Jalan RE Martadinata. Sekarang 

tinggal di daerah Trisakti atau dekat pelabuhan kapal yang ada di 

Banjarmasin. Bekerja sebagai konsultan perencanaan konstruksi beberapa 

tahun ini. Bersekolah umum dan sering mendatangi majelis ilmu untuk 

belajar bersama guru-guru masyhur yang ada di Kota Martapura dan 

Banjarmasin. 

P: Sejak kapan mengikuti Majelis Ar Raudhah Saka Permai? 

I: Mengikuti Majelis Ar Raudhah Saka Permai ini sudah lama sekali, 

dimulai sebelum bertempat di Saka Permai sudah ikut yaitu sejak di 

Pelabuhan Lama dan beberapa kali pindah tempat masih mengikuti hingga 

sekarang. Untuk majelis ini diajak langsung oleh adik pimpinan Majelis 

yang kebetulan saat itu sama satu sekolah. 

P: Apa tujuan anda mengikuti Majelis? 

I: Tujuan mengikuti Majelis adalah merupakan kegiatan positif serta 

menyalurkan hobi memukul terbang untung penggiring Maulid. 

P: Bisakah anda mendeskripsikan mengenai air doa? 

I: Air doa menurut saya merupakan air yang didoakan dengan niatnya 

masing-masing. Terserah apa niatnya, tapi dengan air doa ini kita berharap 

apa yang diinginkan terkabul. 

P: Siapa yang memulai tradisi air doa pada Majelis? 



 
 

 

I: Tradisi air doa ini kurang tahu siapa yang memulai, namun pada Majelis 

Ar Raudhah memang atas arahan daripada pimpinan Majelis, saran teman-

teman serta atas kesadaran sendiri bahwa air doa ini memiliki kebaikannya 

tersendiri. 

P: Apa tujuan dan niat anda melakukan air doa pada Majelis Ar Raudhah 

Saka Permai? 

I: Tujuan serta niat melakukan air doa ini banyak sekali, seperti saat tidak 

enak badan maka membawa air doa dan diminumkan setelahnya maka 

berkurang sakitnya dan menjadi sehat. Selain itu ada niat-niat khusus 

lainnya baik untuk dimudahkannya beberapa urusan. 

P: Berapa sering membawa air untuk didoakan di dalam Majelis? 

I: Air doa biasa dibawa setiap Majelis dilaksanakan. Apalagi jika ada 

keluhan berupa sakit atau ada hajat khusus, tetapi diluar dari itu selalu 

dibawa. 

P: Bacaan apa yang biasa dilafalkan untuk air doa? 

I: Bacaan yang biasa dilafalkan pada saat Majelis bisa shalawat-shalawat 

baik burdah, dalailul khairat, serta maulid habsy. Sedangkan doa yang 

dibaca biasanya disesuaikan dengan hajat serta keinginan pada saat itu. 

P: Apa manfaat air doa bagi jamaah Majelis? 

I: Mengenai manfaat dari air doa banyak sekali yang saya ketahui, seperti 

dimudahkannya hajat-hajat, disembuhknnya penyakit-penyakit dan banyak 

lagi hal yang terjadi. 

P: Seperti apa korelasi antara yang dibaca saat Majelis dengan air yang 

dibawa sehingga menimbulkan suatu manfaat? 

I: Menurut saya ada hubungan antara yang kita baca dengan air yang kita 

bawa, dimana saat kita membaca shalawat didalam Majelis kita mendapat 

ketenangan bathin, terlebih jika kita membawa air yang mana merupakan 

salah satu kebaikan Tuhan kepada kita, lalu dibawa ke dalam Majelis 

shalawat yang isinya kebaikan maka bertambah kebaikannya dan menjadi 

manfaat berlebih. Setiap hal yang kita yakini ada hubungan kebaikan antara 

air dan shalawat yang dibaca, maka pasti ada harapan akan kebaikan yang 

kita gantungkan didalamnya. 

P: Apa yang dialami dan dirasakan oleh jamaah terhadap air doa yang 

dibawa? 

I: Pengalaman saya terhadap air doa pada Majelis Ar Raudhah adalah ketika 

saya sakit tidak enak badan, maka saya membawa air ke Majelis Ar 

Raudhah Saka Permai untuk didoakan. Air itu diniatkan untuk kesembuhan 

diri serta ketenangan hati. Alhamdulillah setelah diminumkan maka 



 
 

 

sembuhlah dari penyakit yang dialami dan mudah untuk melakukan 

pekerjaan kembali. 

P: Apa makna air doa bagi diri jamaah? 

I: Air doa ini saya maknai sebagai suatu media yang meningkatkan sifat 

harap (raja’) kepada Allah SWT. Saat kita meniatkan pada air doa otomatis 

kita mengharapkan apa yang kita niatkan ini terpenuhi, sifat harap ini hanya 

kita tujukan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan mengabulkan 

segala keinginan. Maka dari itu air doa merupakan suatu sarana bagi saya 

meningkatkan sifat harap bahwa bisa terpenuhinya segala yang saya pinta. 

2. Wawancara Terharap Jamaah YN 

P: Bagaimana latar belakang jamaah? 

I: Nama YN berusia 47 tahun, saya lahir di Banjarmasin tahun 75’. Sekarang 

tinggal di jalan Saka Permai Banjarmasin. Saya bekerja sebagai pedagang 

ikan asin di pasar lima Banjarmasin. 

P: Sejak kapan mengikuti Majelis Ar Raudhah Saka Permai? 

I: Mengikuti majelis ini sudah lama sekali, mulai dari jamaah biasa di 

langgar seberang majelis dan kemudian mengikuti majelis sampai sekarang 

berkhidmat di majelis ini. 

P: Apa tujuan anda mengikuti Majelis? 

I: Tujuan mengikuti majelis ini adalah ingin memuji nabi bersama para 

dzurriyat beliau serta mencari keberkahan hidup. 

P: Bisakah anda mendeskripsikan mengenai air doa? 

I: Air doa merupakan air yang bisa memberi kebaikan kepada orang yang 

mempercayainya. Kebaikan ini banyak bentuknya terkadang tergantung 

dari niat seseorang tersebut. 

P: Siapa yang memulai tradisi air doa pada Majelis? 

I: Tradisi ini merupakan tradisi lama orang-orang kita banjar dimana setiap 

ada majelis maka biasa membawa air untuk didoakan dan berkahnya masuk 

ke dalam air yang dibawa. 

P: Apa tujuan dan niat anda melakukan air doa pada Majelis Ar Raudhah 

Saka Permai? 

I: Tujuan dan niatnya macam-macam, terutama untuk aku supaya hidup 

beberkah dan beberapa urusan serta hajatku mudah terlaksana. Apalagi 

terhadap usaha yang aku jalani. 

P: Berapa sering membawa air untuk didoakan di dalam Majelis? 



 
 

 

I: Setiap majelis aku selalu membawa air untuk didoakan untuk diminum 

dirumah serta keperluan-keperluan lain. 

P: Bacaan apa yang biasa dilafalkan untuk air doa? 

I: Yang biasa dibaca untuk air doa ini seperti yang dibaca di dalam majelis 

yaitu ada burdah atau dalail, serta maulid nabi. 

P: Apa manfaat air doa bagi jamaah Majelis? 

I: Manfaat air doa bagiku membuat aku jadi sehat, usaha jadi lancar dan 

segala urusan dimudahkan. 

P: Seperti apa korelasi antara yang dibaca saat Majelis dengan air yang 

dibawa sehingga menimbulkan suatu manfaat? 

I: Hubungan antara yang dibaca dengan air yang dibawa adalah dimana air 

tadi menjadi berkah untuk orang yang membawanya. Berkah yang 

dimaksud adalah dimana segala keinginan dan kita mudah terkabul. Yang 

kita baca juga merupakan shalawat, yang mana shalawat ini merupakan 

suruhan Tuhan kepada kita. Lalu ketika kita membaca shalawat dan kita 

membawa air untuk dibacai maka masuk kebaikan-kebaikan didalamnya 

yang bisa memberi kebaikan kepada yang meminumnya. 

P: Apa yang dialami dan dirasakan oleh jamaah terhadap air doa yang 

dibawa? 

I: Hal saya alami dan rasakan dari air doa, saya merupakan seorang 

pedagang jadi terkadang barang dagangan itu dipercikkan dengan air doa 

yang ada di majelis, alhamdulillah dagangan yang dipercikkan air dengan 

yang tidak maka lebih cepat laku yang dipercikkan air doa, dimana 

menjadikan dagangannya beberkah. Selain itu juga diminumkan kepada 

anak istri dirumah, sehingga menjadikan anak mau dan berani untuk dilepas 

sekolah agama dan jauh dari saya. 

P: Apa makna air doa bagi diri jamaah? 

I: Makna air doa bagi saya adalah sebagai penenang hati. Dimana 

ketenangan ini bisa didapatkan dari air yang dibacakan shalawat kepada 

nabi, selain ketenangan juga dirasakan kesenangan karena dalam prosesnya 

tadi kita memuji-muji nabi yang menghidupkan hati. Berbeda dengan air 

doa yang dibawa pada majelis ilmu, dimana pada majelis shalawat ini 

menurut saya lebih besar berkah serta kebaikan yang ada didalamnya. 

3. Wawancara Terhadap Jamaah M. Khairuddin Noor 

P: Bagaimana latar belakang jamaah? 

I: Nama saya M. Khairuddin Noor berusia 42 tahunan. Lahir di Banjarmasin 

1980. Sekarang tinggal di Kayu Tangi Banjarmasin. Riwayat sekolah umum 

dan sering ikut majelis-majelis waktu sekolah dahulu. Sekarang bekerja 

sebagai pedagang sparepart serta bengkel sepeda motor di Teluk Dalam. 



 
 

 

P: Sejak kapan mengikuti Majelis Ar Raudhah Saka Permai? 

I: Mengikuti majelis ini sudah lama sekali dari awal majelis ini ada, dimana 

saya salah satu bagian dari pemukul terbang pada saat itu hingga saat ini. 

Pada mejelis ini diajak oleh adik dari pendiri majelis yang saat itu berteman 

dekat dengannya lalu dibawa untuk sama-sama memukul terbang pengiring 

maulid di majelis. 

P: Apa tujuan anda mengikuti Majelis? 

I: Tujuan mengikuti majelis ini selain mengisi waktu yang bermanfaat juga 

sebagai bukti cinta kepada nabi dengan memujinya melalui shalawat-

shalawat yang dibacakan. 

P: Bisakah anda mendeskripsikan mengenai air doa? 

I: Air doa sendiri merupakan air biasa bukan air khusus, yang dibawa ke 

Majelis untuk didoakan bersama-sama dengan membaca shalawat. Pada 

shalawat ini ada keberkahan sehingga ada nur yang masuk ke dalam air yang 

kita bawa. 

P: Siapa yang memulai tradisi air doa pada Majelis? 

I: Tradisi ini merupakan pekerjaan orang-orang tua kita dahulu, dimana ada 

kepercayaan bahwa air yang didoakan atau dibawa pada suatu Majelis ada 

kebaikan pada air tersebut, sehingga membuat saya juga mengikuti hal 

tersebut. 

P: Apa tujuan dan niat anda melakukan air doa pada Majelis Ar Raudhah 

Saka Permai? 

I: Tujuan atau niat saya membawa air doa ini adalah meniatkan agar 

kebaikan dari air doa ini ada pada anak dan cucu saya nanti. Selain itu 

biasanya tergantung kepentingan pada saat itu, mungkin pada saat usaha 

kurang ramai maka diniatkan untuk kelancaran usaha yang dilakukan. 

P: Berapa sering membawa air untuk didoakan di dalam Majelis? 

I: Untuk air doa setiap majelis dibawa tidak pernah tertinggal, hal ini karena 

memang tahu manfaat dari air doa ini maka dari itu tidak pernah tidak 

membawa. 

P: Bacaan apa yang biasa dilafalkan untuk air doa? 

I: Bacaan yang dibaca biasa mengikuti guru, seperti membaca burdah atau 

dalail dan juga maulid, selain itu ada doa-doa dan niat khusus untuk 

keluarga beserta usaha yang dijalankan. 

P: Apa manfaat air doa bagi jamaah Majelis? 

I: Manfaat dari air doa yang dirasakan adalah seperti seribu nur atau cahaya 

masuk ke dalam air dan diminum keluarga  yang menjadi tentram, anak jadi 



 
 

 

penurut penurut, dan menjadi berkah serta kebaikan bagi anak atau cucu 

nantinya. 

P: Seperti apa korelasi antara yang dibaca saat Majelis dengan air yang 

dibawa sehingga menimbulkan suatu manfaat? 

I: Hubungannya bacaan dengan air yang dibawa menurutku karena yang 

kita baca shalawat, dimana ia bisa memberi efek tenang kepada jiwa kita, 

terlebih jika kita bacakan kepada air yang sudah kita niatkan untuk 

bermacam hal maka air tadi akan menjadi berkah atau kebaikan bertambah 

didalamnya. 

P: Apa yang dialami dan dirasakan oleh jamaah terhadap air doa yang 

dibawa? 

I: Hal yang aku alami dengan air doa adalah dimana anaku menjadi lebih 

penurut kepadaku, mudah  dalam menyerap ilmu pelajaran dimana terbuka 

hatinya berkat air doa yang diminum saat dibawa dalam majelis. Sedangkan 

pada usaha yang aku jalani menjadi lancar dan meningkat setelah aku siram 

bengkel usahaku dengan air doa yang dibawa pada majelis ini. 

P: Apa makna air doa bagi diri jamaah? 

I: Air doa ini aku maknai sebagai sesuatu hal yang memiliki banyak 

kebaikan untuk aku dan keluarga, dimana ada ketenangan, kelapaangan hati 

dan pikiran dalam kehidupan, mudah segala urusan. Sebab aku meyakini 

bahwa cahaya yang masuk ke dalam air ini merupakan cahaya kebaikan 

yang apabila kita minum airnya maka cahaya tadi melekat di tubuh kita dan 

menjadi kebaikan juga pada diri kita, dimana apapun yang kita perbuat 

dijauhkan dari hal yang kada baik karena adanya cahaya kebaikan tadi yang 

ada di dalam tubuh karena air doa. 

4. Wawancara Terhadap Jamaah MFR 

P: Bagaimana latar belakang jamaah? 

I: Nama saya MFR berusia 21 tahun, lahir di Banjarmasin 16 November 

2001. Sekarang tinggal di Teluk Dalam dan belum bekerja karena masih 

kuliah. Dilahirkan dari keluarga yang religius sehingga dekat dekat majelis-

majelis yang ada di Banjarmasin. 

P: Sejak kapan mengikuti Majelis Ar Raudhah Saka Permai? 

I: Adapun hadir pada majelis ini sudah kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, 

dulu diajak oleh teman untuk hadir ke majelis-majelis agama termasuk salah 

satunya majelis ar raudhah yang ada di Saka Permai Banjarmasin. Selain itu 

juga saya berteman dengan keponakan pimpinan majelis dan cukup akrab, 

sehingga sering diajak untuk hadir ke majelis tersebut. 

P: Apa tujuan anda mengikuti Majelis? 



 
 

 

I: Tujuan mengikuti majelis adalah untuk menghadiri maulid nabi yang ada 

di majelis ar raudhah, selain itu juga karena banyak teman yang juga hadir 

disana jadi salah satunya juga ingin berteman bersama. 

P: Bisakah anda mendeskripsikan mengenai air doa? 

I: Air doa adalah air yang diletakkan dalam majelis saat maulid, lalu 

diniatkan agar mendapat berkah serta jadi obat bagi hati. 

P: Siapa yang memulai tradisi air doa pada Majelis? 

I: Untuk siapa yang memulai tradisi air doa pada majelis ini kurang tahu, 

tapi ada dibeberapa kesempatan pimpinan majelis menyarankan untuk 

membawa air doa yang diniatkan sesuai keinginan masing-masing. 

P: Apa tujuan dan niat anda melakukan air doa pada Majelis Ar Raudhah 

Saka Permai? 

I: Niat membawa air doa ini utamanya meminta keberkahan kepada Tuhan 

dari apa yang kita baca yaitu shalawat-shalawat, selain itu juga sebagai 

penawar penyakit bagi hati. 

P: Berapa sering membawa air untuk didoakan di dalam Majelis? 

I: Air doa ini sering saya bawa bahkan setiap majelis baik membawa 1 botol 

air atau 1 gelas kecil untuk dibawa pulang ke rumah. 

P: Bacaan apa yang biasa dilafalkan untuk air doa? 

I: Bacaan sendiri yang dilafalkan untuk air doa adalah shalawat-shalawat 

baik burdah, dalailul khairat, atau maulid nabi yang dibaca bersama-sama. 

P: Apa manfaat air doa bagi jamaah Majelis? 

I: Manfaat air doa sendiri yang saya tahu banyak, diantaranya sebagai 

penyembuh berbagai penyakit atau kadang penglaris toko. Bagi saya sendiri 

kadang mempermudah dalam memahami pelajaran dimana pikiran dan hati 

lebih terbuka dalam menerima serta memahami ilmu yang dipelajari. 

P: Seperti apa korelasi antara yang dibaca saat Majelis dengan air yang 

dibawa sehingga menimbulkan suatu manfaat? 

I: Hubungan antara yang dibaca dengan air adalah dimana dalam majelis 

dibacakan sirah nabi atau kisah tentang nabi Muhammad yang merupakan 

orang mulia, dimana ketika dibacakan kisah orang mulia dan baik maka apa 

yang ada disekitar tempat tersebut menjadi mulia dan baik pula termasuk 

air yang dibawa. 

P: Apa yang dialami dan dirasakan oleh jamaah terhadap air doa yang 

dibawa? 

I: Hal yang saya alami dengan air doa diantaranya adalah menjadikan hati 

dan pikiran menjadi tenang, sehingga memudahkan saya dalam belajar serta 



 
 

 

menyerap ilmu pelajaran. Karena menjadikan hati dan pikiran tenang maka 

juga menjadikan rasa percaya diri yang lebih saat menjalani hidup, sebab 

saya merupakan salah satu orang yang agak pemalu. 

P: Apa makna air doa bagi diri jamaah? 

I: Air doa sendiri saya maknai sebagai sesuatu yang baik karena merupakan 

ciptaan tuhan yang pasti baik, ditambah dengan dibacakan doa serta 

shalawat yang isinya baik, sehingga menjadikan air doa ini dobel kebaikan 

yang ada padanya. Terlebih ketika kita minum maka kebaikan tadi mengalir 

serta masuk ke dalam tubuh kita sehingga diri kita menjadi lebih baik dari 

yang ada. 

5. Wawancara Terhadap Jamaah MYH 

P: Bagaimana latar belakang jamaah? 

I: Nama saya MYH berusia 38 tahun, lahir di Banjarmasin tahun 1984. Saya 

seorang pedagang pecah belah serta perabotan dapur, sekarang tinggal di 

Jalan Bali Gang Teleirama. Riwayat sekolah hanya umum saja, namun 

sering hadir ke Majelis ta’lim untuk menuntut ilmu agama. Berlatar 

belakang keluarga yang agamis sehingga suka sekali dengan majelis ilmu, 

majelis haul ataupun majelis sholawat. 

P: Sejak kapan mengikuti Majelis Ar Raudhah Saka Permai? 

I: Hadir dan ikut di Majelis sejak Majelis ini pindah ke Saka Permai yang 

kebetulan dekat dengan rumah sehingga sering menghadirinya. 

P: Apa tujuan anda mengikuti Majelis? 

I: Tujuan mengikuti Majelis ini karena kecintaan terhadap hal-hal yang 

berbau kebaikan termasuk Majelis sholawat yang ada di sini. 

P: Bisakah anda mendeskripsikan mengenai air doa? 

I: Air doa merupakan air yang diniatkan lalu didoakan, doanya bisa minta 

ke guru-guru atau dibawa ke dalam Majelis ilmu, shalawat atau ziarah. 

P: Siapa yang memulai tradisi air doa pada Majelis? 

I: Mengenai siapa yang memulai tradisi ini kurang begitu paham, cuman 

dahulu diajari oleh orang tua bahwa jika ada hajat atau lagi sakit maka bawa 

air ke dalam Majelis lalu niatkan untuk kesembuhan atau terwujud hajat 

yang diinginkan. 

P: Apa tujuan dan niat anda melakukan air doa pada Majelis Ar Raudhah 

Saka Permai? 

I: Tujuan utama saat melakukan air doa adalah meminta keberakahan 

kepada Tuhan lewat bacaan-bacaan. Adapun niatnya tergantung dari apa 

yang diinginkan biasanya. 



 
 

 

P: Berapa sering membawa air untuk didoakan di dalam Majelis? 

I: Untuk membawa air doa biasa setiap kegiatan Majelis berlangsung. 

P: Bacaan apa yang biasa dilafalkan untuk air doa? 

I: Untuk bacaan yang dibaca bisa shalawat-shalawat seperti burdah atau 

dalail serta pembacaan maulid-maulid. 

P: Apa manfaat air doa bagi jamaah Majelis? 

I: Manfaat air doa banyak yang saya ketahui mulai dari jadi obat bagi orang 

sakit, anak yang sulit diatur jadi lebih penurut, mempermudah orang yang 

mau melahirkan, jadi penglaris toko, menenangkan pikiran dan banyak lagi 

sebenarnya. 

P: Seperti apa korelasi antara yang dibaca saat Majelis dengan air yang 

dibawa sehingga menimbulkan suatu manfaat? 

I: Hubungan air dengan yang dibaca di dalam Majelis sampai bisa memberi 

manfaat menurut saya adalah saat kita membaca bersama-sama shalawat di 

Majelis Ar Raudhah maka ada keberkahan yang hadir dalam Majelis 

tersebut, saat kita membawa air biasa dari rumah yang sudah diniatkan ke 

dalam Majelis yang tadi maka air ini juga mendapat cipratan keberkahan 

tadi sehingga diyakini bisa memberi manfaat bagi yang membawa air 

tersebut. Bahkan menurut saya tidak hanya air, apapun yang kita bawa 

seperti baju yang dipakai dan lain-lainnya juga akan menjadi berkah juga. 

Jadi dari satu kebaikan menjadi kebaikan lainnya menurut saya sehingga 

menjadi manfaat yang besar. 

P: Apa yang dialami dan dirasakan oleh jamaah terhadap air doa yang 

dibawa? 

I: Hal yang saya alami dengan air doa adalah dimana badan menjadi sehat 

selalu dalam melakukan kebaikan serta dihindarkan dari penyakit-penyakit. 

Terkadang malas untuk ke Majelis karena kelelahan berjualan, tetapi karena 

sering membawa air doa dalam Majelis yang kemudian diminumkan maka 

hati selalu hidup dalam mengerja kebaikan. Anak-anakku juga suka hadir 

dalam Majelis karena air doa yang dibawa juga sering diminumkan 

kepadanya. Selain itu saya seorang pedagang, dimana air doa ini sesekali 

disiram didepan toko supaya dagangan jadi lebih mudah laku dan 

alhamdulillah seperti apa yang diajarkan oleh orang tua benar adanya dan 

aku alami sendiri. 

P: Apa makna air doa bagi diri jamaah? 

I: Air doa ini aku maknai tergantung daripada niat seseorang, saat niatnya 

baik maka baik pula hasilnya karena tuhan biasa tergantung prasangka 

hambanya. Selain itu apa yang aku alami menjadi kesimpulan bahwa air doa 

menjadi obat yang bisa menyegarkan hati, dimana hati yang awalnya malas 

menjadi rajin untuk mengerjakan kebaikan.  
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