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Abstract
The development of al-Qur'an recitation gathering named ',Mantab,,
in Yogyakarta is a socio-religious phenomenon. This effort of spiritualization of Islamic teachings attracts many participants. Mass pray and recitation of all content of the Holy Book, al-Qur'an, are main rituals held in this
gathering. The participants use al-Qur'an recitation (semaan)gathering as a
mean of spiritual exercisesthat can guide them to acquire deep inner happiness.
Besides spiritual nuance, al-Qur'an recitation of ,,Mantab,, has also
social effects. It can strengthen the relationship among the participants
whether they come from higher or lower strata of society, such as religious
leaders and grassroots. In this gathering, they can corununicate each other.
Therefore, the al-Qur'an recitation has social function as well. Religious leaders who have deep esoteric nuance and are supported by their good social
legitimacy, have central position in social structure of this gathering. Consequently, "asking blessing" and "Patron-Client,' can easily be seen in social
hteraction in this gathering.

A. Pendahuluan

ir

-a

ada tahun 1980-an, di Yogyakarta muncul sebuah komunitas semaan
yang dikenal dengan nama lama'ah Semaanal-eur'an MANIAB atau
lebih populer disebut lama'ahsemaanAhad Legi.Istilah semaanyang
diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "simak" digunakan untuk
sebuah kegiatan pembacaan al-Qur'an secara massal yang melibatkan
pembacadan pendengar dalam jumlah besar.Adapun kata MANTAB adalah
sebuah nama organisasi keagamaan atau nama bagi gerakan spiritualisasi
ajaranIslam. Ia merupakan gabungan kata dari bahasa Arab' man' dan' taba,
vang memiliki arti 'orang yang telah bertaubat,.
Gerakan spiritualisasi ajaran Islam dari Jamaah semaan al-eur'an
MANTAB tercermin dalam dua kegiatan ritual: (1,)dzikir berjama'ah
(mujahadah)
yang diselenggarakansatu hari sebelumnya dan (2)pembacaan
al-Qur'an 30 juz secarahafalan.
semaanal-Qur'an merupakan sisi paling menonjorpada perilaku sosial
keagamaandan sistem gagasanorang Islam. semaan al-eur'an muncul
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secaraluas di Yogyakarta,melingkupi siklus hidup dan berbagaikegiatan
sosial di dalam kehidupan masyarakatsehinggadapat dipandang sebagai
ritual. Hal tersebut dikarenakanal-Qur'an adalah kitab suci yang
memproklamasikandiri sebagaihudanlial-nas(petunjukbagimanusia),syrfa'
(obat),rahmah,dan mau'i4aft(nasihat)sehinggaal-Qur'an diyakini sebagai
sumberinspirasiutamasertapedomanhidup orang Islam.Selainifu semaan
al-Qur'an merupakanpenghubungandiri denganobyekpenyembahan(Allah) dan berfungsi mengintegrasikanmasyarakat lewat sentimen dan
kebersamaantindakan. Dsebut sebagaigagasanorangIslamkarenasemaan
al-Qur'an dibentuk sebagaisebuahgagasanyang belpola dan melibatkan
massaumat Islam yang cukup banyaksertadiselenggarakansecaraperiodik.
Gejala seperti itu menunjukkan bahwa semaanal-Qur'an memiliki
arti penting bagi masyarakatIslam, termasuk umat Islam di Yogyakarta.
Mempelajari gejala tersebutberarti mempelajari nilai-nilai penting dalam
masyarakatIslam seperti diungkap Monica Wilson sebagaimanadikutip
Itwan Abdullah: I'Ritualreuealoaluesat theirdeepest
leuel...men
exprcs.s
in ritual
'
whatmoaesthemmost....it is theaaluesof thegroupthatarereumled."
Pentingnyastudi terhadapsemaanal-Qur'an ini paling tidak adalah
untuk menemukan nilai-nilai yang sukar diamati dalam kehidupan biasa
sertamelalui analisisterhadapgejalatersebutjuga ditemukan kunci-kunci
" to understanding
of howpeoplethinkandfeelaboutthoserelationships,
andabout
2
thenaturaland socialenaironmmtsin whichtheyoperate". Dengankata lain,
studi ini penting dilakukan untuk mengungkapdimesi sosialdan spiritual
dari semaanal-Qur'an MANIAB yang diselenggarakandi DaerahIstimewa
Yogyakarta.
B. Semaan al-Qur'an MANTAB di Yogyakarta
Semaanal-Qur'an MANIAB mulai diperkenalkandi Yogyakartaoleh
K.H. Ahmad Dardiri pada pertengahantahun 1980-an.K.H. Ahmad Dardiri
adalah seorangulama sufi yang tinggal di Lempuyangan,Yogyakartadan
beliau mengasuhbeberapaaktivitas pengajian.Tercatatada 5 (lima) jenis
pengajianyang dikelola oleh K.H. Ahmad Dardiri. Dari kelima jenis
tlr*ur,

Abdullah, " Kraton, Upacara dan Politik Simbol: Kosmologi dan
Sinkretisme di Jawa", dalam Hutruniora.No. 2 Tahun 1991(Yogyakarta: Fakultas Sastra
Universitas Gadiah Mada), hal. 87.
Vctor Turner, Victor W., The Ritual Process:
Structureand Anti Structure(Ithaca:
Cornell University Press.1969),hal.6.
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pengajian di atas, pengajian malam Rabu adalah pengajian yang memiliki
keistimewaan, karena peserta pengajian terdiri dari latar belakang yang
beragam antara lain: tokoh agama, pengusaha, pejabat, priyayi dan kaum
ningrat. Bermula dari pengajian-pengajian
tersebut,terutama pengajian
malam Rabu ini, K.H. Ahmad Dardiri mengembangkanmodel lain pengajian,
yaitu fumaan al-Qur'an.
Berdasarkanmusyawarah jamaah diputuskan untuk mengadakan
"semaan al-Qur'an" dengan mendatangkan para haliz (penghafalal-Qur'an
30 Juz) dari jawa Timur yang diasuh oleh K.H. Hamim Jazuii (Gus Mik),
seorang pengasuh sebuah pesantren di Ploso, Kediri, Jawa Timur.
Pelaksanaan"Semaanal-Qur'an" ini dilakukan pada setiap Ahad Wage dan
berlokasi di Lempuyangan, Yogyakarta.Apabila ada anggota jamaah yang
berhasrat untuk mengundang (ngunduh) semaan agar dilaksanakan di
kediamannya, maka semaan al-Qur'an diadakan di rumah jamaah
pengundang.
Dalam perkembangan lebih lanjut, semaan al-Qur'an MANTAB
tersebut mendapat respon dari masyarakat luas. Pada awal-awal
diselenggarakan,Semaan al-Qur'an ini hanya dihadiri oleh kurang lebih
2.500 orang. Jumlah tersebut meningkat tajam setelah beberapa kali
penyelenggaraanhingga mencapai jumlah rata-rata 20.000(dua puluh ribu
orang) yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, orang tua, orang
Jewasa,remajadan bahkan anak-anak.'
Dengan meningkatnya simpati masyarakat untuk mengikuti semaan
al-Qur'an, maka banyak di antara jama'ah yang meminta acarapelaksanaan
Ciseienggarakandi kediamannya dan bahkan ada yang mendirikan cabang
semaandi tempat tertentu selain di Lempuyangan. Setahunkemudian (1,987)
nuncullah salah seorangjamaah pengajian Lempuyangan, Bu Nandar untuk
nendirikan semaan al-Qur'an Ahad Wage di Gedongkiwo dengan cara
:nendatangkanhafizdari ]awa Timur asuhan Gus Mik. Oleh karenanya,Gus
\{ik mengasuh 2 (dua) tempat semaan al-Qur'an di Yogyakarta, yaitu:
L e m p u y a n g a n d a n C e d o n g k i w o . K a r e n a p e n y e l e n g g a r a a nS e m a a n
-lilakukan pada hari yang sama, yaitu Ahad Wage, maka dalam prakteknya
,lus Mik membagi hafizmenjadi 2 (dua) : sebagiandikirim ke Lempuyangan
:an sebagianyang lain ke Gedongkiwo.
Setelahbeqalanbeberapatahun, terjadi peristiwa penting dalam catatan
-Obseruasi
pada beberapakali pelaksanaanSemaanal-Quran MANIAB di DIY.
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sejarahperkembangansemaanal-Qur'an MANTAB di Yogyakarta,yaitu
perubahan waktu pelaksanaanyang kemudian menjadi populer. Yang
semulasemaandilaksanakanpada Ahad Wagediubah menjadi Ahad Legi
(diundur semingguberikutnya). Pengubahantersebutdisebabkanadanya
kunjungan YohanesPaulusII ke Yogyakartapada bulan Oktober 1989yang
bertepatandenganpelaksanaansemaanal-Qur'an Ahad Wage.Untuk
menghindarihal-hal yang tidak diinginkan, maka PangdamIV Diponegoro
JawaTengahmengambilkebijakandenganmemberiizin semaanal-Qur'an
asalkanwaktu pelaksanannyadiundur semingguberikutnya.Sehinggapada
saat itu semaanal-Qur'an yang sedianya dilakukan pada Ahad Wage
berubah menjadi Ahad Legi. Sejaksaatitulah semaanal-Qur'an MANIAB
lebih populer sampai sekarangdengan nama "semaan al-Qur'an Ahad
Legi"."
Berangkatdari keputusan Gus Mik tersebut,seluruh pihak yang
terlibat dalam semaanmenyetujui dan menyatakanbahwa hari Ahad legi
sebagaihari tetap bagi pelaksanaansemaanal-Qur'an MANTAB di
Yogyakarta.Adapun tempat pelaksanaansemaanal-Qur'an dilaksanakan
secaraberpindah-pindahdari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada tahap
awal-awal, tempat pelaksanaantersebut ditunjuk berdasarkankeputusan
$awa : dawuh)Gus Mik. Namun pada tahap berikutnya, tempat semaan
dilaksanakansesuaidenganpermintaanjamaahyang ingin mogunduhtrya.
Semaanal-Qur'an Ahad Legi untuk pertamakalinya diselenggarakan
di tempat kediamanDrs. H. Munawwir, Akt. di jalan Golo Yogyakartaatas
permintaannya sendiri yang memang sesuai dengan jadual tempat
pelaksanaansemaan.Pada acara semaanal-Qur'an Ahad legi yang
merupakan gabungan dari 2 (dua) semaanal-Qur'an Lempuyangan dan
Gedongkiwo dihadiri kurang lebih 5.000orang dan diselenggarakanpada
tanggal 15 Oktober 1989.Dengan demikian dapat dikatakanbahwa secara
historis semaanal-Qur'an Ahad Legi lahir pada tanggal15 Oktober 1989di
tempat kediaman Munawwir. Adapun semaanal-Qur'an MANIAB lahir
di LempuyanganYogyakartapada tahun 1986.
Dalamperkembanganselanjutrya,jama'ahsemaandan penyelenggara
tidak saja terbatasbagi anggotajama'ah pengajianmalam Rabu, tetapi
merambahke luar jama'ah baik dari kalanganpejabat,pengusaha,priyayi
maupun santri. Bahkan tempat penyelenggaraannyapun tidak saja di
n
Interoiew dengan pengurus Semaan.
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Yogyakarta,melainkan meluas ke tempat-tempatlain di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakartadan bahkan di kota-kota di luar DrY seperti Mageking,
Boyolali, Klaten, dan Purworejo. Menurut pengakuan pengurus, seluruh
pejabat tit ggi di Daerah Tingkat tr (Bupati) di Daerah Istimewa Yoryakarta
pemahmengundangjama'ahsemaanal-Qur'anAhad legi, termasukkeraton
Ngayogyokartodan Polwil (sekarangPolda)DaerahIstimewa Yogyakarta.s
C. Dimesi Sosial Semaanal.Quran MANTAB
Setiapkali diselenggarakan,
Semaanal-Qur'anMANTAB dihadiri oleh
ribuan bahkanpuluhan ribu umat Islam dari berbagailapisan masyarakat.
Dalam even seperti ini, baik'langsung maupun tidak langsung,mereka
melakukan kontak (hubungan) antara satu dengan lainnya. Hal ini
menunjukkanbetapaSemaanal-Qur'an memiliki aspek sosialyang nyata.
Karenajamaahyang hadir dalam acaraSemaanterdiri dari berbagailapisan
masyarakat,maka jamaah dalam Semaanini dapat di golongkan menjadi
beberapastrata (lapisan).
Di lingkungan jama'ah semaanal-Qur'an MANTAB Yogyakarta,
stratifikasi sosialbisa dijelaskan dengan melihat status ekonomi, sosial, dan
keagamaan.Status ekonomi dilihat dari perbedaan tingkat pemilikan dan
Pengusaansumber-sumberekonomi dan statussosial dilihat dari perbedaan
tingkatpendidikan.Sementarastatuskeagamaandilihatdaritingkatketaatan
dalam keberagamaan.Hal ini sesuaidenganpendapatA. Haviland (1988)
bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat akan terjadi ketika masyarakat
itu terbagi menjadi dua kelas atau lebih di mana kedudukan satu kelompok
berada setingkat lebih tinggi atau lebih rendah daripada kelompok lain. Di
antara kelas dan kelompok itu terdapat perbedaan-perbedaanyang jelas
dalam hak-hak, penghasilan,pembatasandan kewajiban. Selain itu, juga
terdapatpenghargaankarenaperbedaanstrata tersebut.
Berangkatdari hal tersebut,statusekonomijamaahSemaanalQur'an
MANIAB terdiri dari 3 kelas,yaitu golon ganaghniya'(orang kaya), golongan
menengah dan golongan bawah. Dari status sosial, jama'ah terdiri atas
golongan berpendidikan tinggr, menengah,dan dasar.Adapun ditinjau dari
segi status keagamaan,mereka terdiri dari kelompok kyai, ustazd/hahdz
dan santri/orang awam.
Dalam konteks pengambilankebijakandan peran jama'ah dalam
ulnteruiau
dengan pengurus Semaan.

rc 2001
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semaanal-Qur'an, merekaterbagimenjadi2 golonganyang sangatberbeda,
pertama,golongan elite dan kedun,golongan biasa yang merupakan peserta
biasa. Golongan pertama merupakan elit masyaralutyang terdiri dari elit
. Merekaadalahpenentukebijakanyang
agama
, elit ekonomidanelit bangsausan
berkaitan dengan penyelenggaraansemaan.Elit agama,yang diwakili oleh
kelompok kyai, menjadi pemimpin non formal. Kyai inilah yang menentukan
segalahal yang berkaitan dengankegiatansemaan.Kasuspemberiannama
MANIAB, perubahan waktu pelaksanaandari Ahad Wagemenjadi Ahad
Legt, penetapanundian tempat pelaksanaan,dan pengangkatanpara hafidz
adalah contoh dari otoritas tunggal sang kyai. Elit ekonomimerupakan
kelompok jamaah yang terdiri dari kaum pengusahaatau kelompok jamaah
yang memiliki status ekonomi yang mapan dan kecukupan. Peranankaum
elit ekonomiini adalah sebagaipenyandangdana dalam penyelenggaraan
Semaan,terutama apabila Semaandiselenggarakan di rumahnya. Sedang
adalah seorangyang memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam
elit bangsautan
masyarakat.Status kebangsawanannyadiperoleh karena berasal dari
keturunan darahbiru ahusebagai statusrutural (alamiah).Penn elit bangnwan
ini dapat dilihat dari kedudukan atau kepemimpinannya sebagai
penanggungjawab Semaanyang dalam hal ini dipegang oleh GBPH H.
]oyokusumo, adik kandung Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Kelompok kedua adalah golongan biasa atau pesertabiasa yang tidak
mempunyai perananapapun dalam semaan.Merekahanya datangke tempat
semaan,menyimak serta mendengarkan acara semaan. Kelompok ini ada
yang aktif menghadiri Semaandan ada juga yang sesekalidatang sesuai
dengan keinginannya.Kelompok kedua ini secarakuantitatif merupakan
kelompok mayoritas yang jumlahnya mencapai 90 Yodari jumlah
keseluruhanjama'ah semaanalQur'an MANIAB.
Meskipun secaraekonomi dan pendidikanjama'ahSemaanal-Qur'an
MANTAB memiliki perbedaan,tetapi dalam perilaku sosial merekatidak
mengalami perbedaan yang sangat mencolok. Sikap ikhlas dan tawadlu'
(hormat terhadap siapapun) adalah perilaku yang menonjol di kalangan
jama'ah Semaanal-Qur'an MANIAB.
Sebagaimanadiketahui bahwa tempat penyelenggaraansemaanalQur'an MANTAB pada setiapAhad Legi dilaksanakantidak di satutempat
yang tetap, tetapi berpindah-pindahdari satu tempat ke tempat lain. Pada
awal berdirinya, tempat penyelenggaraansemaan al-Qur'an MANTAB
berdasarkanpermintaan atau keputusan (ilnwuh:]awa) Gus Mik kepada
iamaah inti pengajian Lempuyangan. Kemudian berkembang atas
180
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permintaan pribadi atau masyarakat simpatisan semaan al-Qur'an, bahkan
atau permintaan para pejabat di Yogyakarta. Oleh karenanya, semaan alQur'an MANTAB telah dilakukan di berbagai pelosok kota dan desa seDaerah Istimewa Yogyakarta dan juga di kota tetangga seperti Boyolali dan
Magelang.
.Penyelenggaraan semaan al-Qur'an MANTAB dengan cara bergiliran
tersebut menyebabkan munculnya pola hubungan antar jama'ah, antara
jama'ah dengan kyai, antara jama'ah dengan masyarakat dan sebagainya.
Bahkan jama'ah semaan tersebut mampu menjalin hubungan sosial yang
luas dengan berbagai pihak.
Peran kyai dalam jama'ah semaan al-Qur'an adalah multi-fungsi.
Dsamping sebagai penasehat di bidang akidah, syari'ah dan akhlak, kyai
juga berfungsi sebagai "tabib". Fenomena air putih yang telah diisi dengan
do'a oleh sang kyai setelahSemaanberakhir, adalahbukti nyata adanya Peran
fungsi tersebut. Para jamaah berusaha untuk meminum air tersebut dengan
berharap mendapat "berkah, rezelct,keselamatan,dan kesembuhan serta halhal sejenis".
.
Antara kyai, sebagai pemimpin non formal, dengan jama'ah terdapat
hubungan patron-klien. Hubungan patron-klien didefinisikan oleh Heddy
Shri Ahimsa Putra sebagai:
".....suatu
besarmelibatkan
kasuskhusushubunganantarduaorangyangsebagian
yanglebihtinggikedudukansosialpersahabatan
instrumental,
dimanaseseorang
yangdimilikinya
pengaruhdansumberdaya
ekonominya(patron;menggunakan
kepada
untuk memberikanperlindunganatau keuntunganatau kedua-duanya
orangyanglebihrendahkedudukannya(klien),yangpadagilirannyamembalas
pemberiantersebutdenganmemberikandukunganyang umum dan bantuan,
termasukjasa-jasa
pribadikepadapatron."6
Dalam hal ini kyai memberikan kemampuan yang dimilikinya berupa
"wejangan-wejangan" (ajaran agama) atau do'a kepada jama'ah, sedang
iama'ah memberikan respon yang sangat baik dan kadang-kadang
memberikan imbalan berupa uang dan barang kepada sang kyai. Hubungan
tersebutterdiri dari "pihak yang menjadi pengayom" atau kyai (patron) dan
"pihak yang diayomi" atau jama'ah (klien). Kyai sebagaiorang yang diikuti
tentu mempunyai sumber pengaruh terhadap orang-orang yang
'Heddy

Shri Ahimsa Putra, Minawang:HubunganPatron-Klim di SulawesiSelatan
\bgyakarta: GadjahMada University Press, 1988),hal. 27.
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mengikutinya (jama'ah).Sumberpengaruh tersebutdalam rangka hubungan
kyai dan jama'ah adalah: (1) adanya "kharisma" kyai yang diyakini
mempunyai kekuatan supra-natural,(2) adanya keunggulan di bidang
pengetahuan keagamaanyang mampu memberikan kesejukanhati dalam
diri jama'ah.
Seseorangdapat menjadi kyai disebabkanbeberapahal. Pertama,
karenaketurunan kyai. Kedua, karena ia mendapat ijazah(legitimasi)dari
seorang yang telah diakui sebagaiseorang kyai terutama kepada murid
terdekatnya.Sejakkecil,anakseorangkyai sudahdihormati olehmasyarakat
dan diberi kehormatandenganpanggilan"Gus". Panggilanitu sendirisudah
mempunyai kharismatersendiridalam masyarakat.Walaupuntidak semua
anakkyai menjadikyai, tetapisejakkecilmasiarakat sudahmenganggapnya
sebagaicalon kyai, pengganti ayahnya. Seorangkyai yang tumbuh melalui
cara kedua harus membangun sendiri kharismanya sampai benar-benar
masyarakatmengakuinya sebagaiseorangkyai. Sebagaicontoh adalah Gus
Mik yang menjadi kyai karena cara pertama, yakni keturunan kyai. Gus
Mik mendapat pengakuannusyarakat karena kharisma dan keunggulan
yang dimilikinya.
Pola hubungan lain yang dijumpai dalam semaanalQur'an, dalam
ini
antarajama'ahbiasadan elit ekonomi tampak adanyakeakrabandan
hal
saling ketergantunganyang diwujudkan dalam bentuk hubungan-hubungan
pribadi di sektor ekonomi. Pola hubungan tersebut berpangkal pada elit
ekonomi sebagaimajikan dan pesertabiasa sebagaiburuh. Hubungan antara
elit ekonomi dan jamaah biasa terkandung dua unsur, yaitu "majikan"
(mengusahakankesejahteraananggota) dan "buruh" (menyediakantenaga
dengan penuh kesetiaan).Hubungan majikan-buruh bersifat balanced
reciprosity,artinya hubungan resiprositas yang seimbang. Elit ekonomi
mempekerjakanburuhnya dengan memberi imbalan berupa gaji sedang
buruh menyediakan tenaganyauntuk kepentingan usahaelit ekonomi. Para
buruh tersebut sangat senangikut dengan majikannya menghadiri Semaan
sebagaimanayang diungkapkan oleh salah seorangjamaah sebagaiberikut:
"Saya merasa senangmenghadiri semaan ini bersama-samadmgan majikan saya'
Maiikan saya sudah tiga tahun menjadi anggota jamaah Semaan ini. Setiap kali
ada Semaan saya selalu diajak menghadirinya. Hal ini membuat saya semakin
merasa cocok dan kerasan bekerja di tempat majikan saya. Meskipun hanya
tamatan SMA, saya bisa menghidupi keluarga saya. Majikan saya sering
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membanfukeluargasaya".7
Masih dalam kasus yang sama, juga dialami oleh jama'ah lain yang
menjadi buruh di perusahaan milik salah seorang pengusaha yang juga aktif
dalam semaan al-Qur'an. Menurutnya, dia sudah cukup lama ikut dengan
pengusaha tersebut, sebagai buruh kasar. Dia dibuatkan kamar di belakang
rumahnya. Menurutnya, pengusaha tersebut memiliki banyak perhatian
terhadapnya. Jika dia sakit, maka ia diberi uang oleh pengusaha tersebut
untuk berobat. Selain itu, pengusaha itu banyak memberikan uang di luar
upah kerja. Karenanya, dia merasa mendapat perlindungan darinya,
sehingga dia bekerja dengan sepenu hati untuknya."
Dari kasus tersebut tampak bahwa pola hubungan antara jama'ah yang
tercermin dari kelompok elit ekonomi dan para buruhnya adalah hubungan
saling memberi atau kerjasama antar keduanya.
Dalam kerangka menjalin kerjasama dengan pihak luar, jama'ah
semaan al-Qur'an MANIAB berhasil menjalin hubungan kemitraan dengan
pengusaha guna meningkatkalr kesejahteraanjama'ah. Yang sudah terealisir
adalah pembentukan kelompok ekonomi produktif yang bergerak dalam
bidang peternakan ayam potong dan penggemukan sapi. Upaya tersebut
merupakan hasil kerjasama antara Jamaah Semaan dengan PT. Kertanegara
Primajaya.'
Selain itu, pengurus jama'ah semaan al-Qur'an MANTAB berhasil
menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal memberikan beasiswa bagi
anak yatim piatu. Tercatat tahun ini telah berhasil memberikan beasiswa
kepada 70 orang anak yatim piatu yang terbagi menjadi 20 orang di
Kabupaten Sleman, dan 50 orang di Bantul. Disamping memberikan
beasiswa,jama'ah semaan al-Qur'an juga berhasil berpartisipasi dalam
:embangunan fisik di Yogyakarta, yakni membangun jembatan besar di
Kentolan Bantul yang dibangun dari swadana mumi jama'ah.to
Demikianlah pola hubungan yang terbentuk dari adanya
cenyelenggaraan Semaan al-Qur'an MANIAB atau Semaan Ahad Legi di
Yogyakarta.

dengan salah seorang anggota jamaah Semaanal-Qur'an MANIAB.
olnteraiaa
-lnteruiew
deneansalahseoranganggotajamaahlain Semaanal-Qur'an MANTAB.
denganpengurus Semaanal-Qur'an MANTAB.
,lnteraiew
'-Ibid.
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D. Dimensi Spiritual Semaanal-Qur'an MANTAB
Menurut kosmologi lawa, penduduk asli Yogyakartasangat
menjunjung ti.gg kepada raja dan keluarga serta keturunannya. Mereka
beranggapanbahwa raja adalahwakil Tuhandi bumi. Oleh sebabitu, setiap
orang akansendikoilawuh(mentaatiperintah atauhal yang menjadikamuan
raja).Selainitu, hal yang menonjoldari kepribadianJawaadalahkepercayan
terhadaphal-halghaibsangattinggi. OrangIawa memiliki keyakinanbahwa
realitasini merupakanperwujudan dari yang ghaib, sehinggabagi orang
Jawa menjagastabilitas alam ghaib dengan.melaksanakanberbagairitual
menjadi penting demi keharmonisandunia ini.
Salahsatu kegiatanyang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat
Yoryakartaadalahkegiatansemaanal-Qur'an MANIAB. Kegiatansemaan
al-Qur'an MANTAB telah meluas di Daerah Istimewa Yogyakartadan
sekitarnya. Setiap kegiatan semaan ini digelar, meski di tengah krisis
ekonomi,selaludiikuti puluhan ribu umat Islam.
Ada beberapaalasanmengapaseseorangtertarik mengikuti semaan
al-Qur'an MANTAB. Di antara alasan dan hal yang mendorong jama'ah
untuk mengikuti semaanal-Qur'an MANIAB dapat dikaji dari penjelasan
salah seorangjama'ah yang kebetulanjuga menjadi pengganggungjawab
semaandan juga termasukelitbangsawan.Menurutnya,semaanalQur'an
selain membangun aspek batiniah juga membangun aspek lahiriah para
sam{in(parapenyimak)setia,misalnyadenganmembagikansembakogratis
yang dikumpulkan dari para dermawan. Kegiatan ini memang menjadi
saranarekreasi,refreshingdanhiburan batin, selainsebagaiajangsillaturrahmi
antaraulama, umaro' dan umat Islam.'Pernyataan tersebut menjelaskanbagaimana semaan al-Qur'an
memiliki aspekbatiniah (spiritual) disampingaspeklahiriah (sosial).Aspek
batiniah yang dimaksud oleh jama'ah tersebut adalah segalaaspek yang
dapat menentramkanhati/jiwa sebagaipengaruhdari pahala dan jaminan
al-Qur'an yang dapat mengobatipenyakit hati. Sedangaspek lahiriah
sebagaipengaruh dari semaan,karena dalam setiap pelaksanaansemaan
tanggung jawab seorangaghniya'terhadap kaum lemah dapat disalurkan
dengan cara memberikansumbangansosialberupa sembakodan lainnya.
Selainitu dalam setiapacarasemaan,di situ berkumpul bersarna-samaantara

Magnis Suseno, Etikalawa (Jakarta:Gramedia,1.991),
hal. 100-106.
i]fr"trt
"Harian KedauhtanRnkyat,23April 1998.
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ulama', umara' dan umai Islam yang dapat menimbulkan hubungan
harmonis antara mereka.
Salah seorang jama'ah menuturkan bahwa semaan al-Qur'an dapat
mendatangkan rahmat yang besarbaik berupa manfaat keduniaan maupun
keakhiratan. Manfaat keduniaan bisa berujud kemudahan dalam mencari
rezeki, dan manfaat keakhiratan jelas diperoleh di hari kemudian akibat
jaminan ajaran agama yang menganjurkan untuk kegiatan tersebut. Salah
satu contoh hal tersebut, menurutnya adalah dengan mengikuti,
mendengarkan dan menyimak bacaan al-Qur'an dapat menjadikan jiwa
manusia dapat tenang dan selalu ingat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan
perasaan seperti ini, orang akan menjadi sadar akan keterbatasan dirinya di
hadapan Tuhannya.
Terdapat hal yang menarik dari penjelasan jama'ah semaan yang lain
yang menyatakan bahwa semaan al-Qur'an dapat mendatangkan "berknh"
yang langsung dapat dirasakan oleh pengikutnya. Menurutnya, akibat ikut
sertanya dalam kegiatan semaan ini, dia dilapangkan rezeki^oleh Tuhan,
karena usaha yang dikelola. semakin hari semakin meningkat." Fenomena
ini menjadi menarik karena dalam diri jama'ah terdapat motif lain di luar
motif keagamaan. Kasus yang sama banyak terjadi pada jama'ah lain dan
memiliki prosentase yang cukup besar. Hal tersebut karena status ekonomi
jama'ah banyak yang masuk kategori ekonomi bawah. Namun demikian,
di kalangan ekonomi atas juga dijumpai motif seperti ini. Oleh karenanya,
di kalangan jama'ah yangberkategori ekonomi tingg iniberkeinginan untuk
mengadakan semaan al-Qur'an diselenggarakan di tempat kediamannya.
Latar belakang mereka meminta semaan dilaksanakan di tempatnya
bermacam-macam. Bagi yang mengetahui dan memahami semaary mereka
bermaksud hanya "untuk syiar". Bahkan ada yang berpendapat yang penting
ngunduh.Bagi yang memahami, mereka bermaksud sebagai rasa syukur atas
nikmat yang diberikan Allah. Salah seorang jama'ah semaan al-Qur'an
MANTAB yang juga sebagai seorang pengusaha ternama di Yogyakarta
menjelaskan:
(mendapatgiliran tempat)semaanal-Qur'anlebih dari
Sayasudahmengunduh
tigakali.Setiapkali pelaksanaan
sayamengeluarkan
biayatidakkurangdari L0
jutauntuk acaratersebut.Tu;-uan
sayamengunduh
semaanal{ur'an adalahuntuk
mensyukurinikmat Allah. Sayaberkeyakinan
yangdifirmankansebagaimana
'-Intmtiaa
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Nya dalam al-Qur'an bahwa Allah akan melipat-gandakan rizqi orang yang
mensyukuri nikmat. Akibat dari hal tersebut usaha saya tidak pemah menurun,
iwtru makin bertambah dan maju.l{

Rasasyukur terhadap rezeki yang demikian itulah yang dapat diambil
pelaiaran dari ajaran al-Qur'an, sehingga dia selalu berkeinginan
mewujudkan rasa syukur dalam bentuk menyelenggarakansemaan alQur'an di tempabryayang kemudian berimplikasi terhadap penambahan
rezeki yang diberikan Allah. Hal itu dijamin oleh Allah di dalam al-Qur'an
yang mensinyalir bahwa orang yang bersyukur pasti ditambahkan rezekinya.
Hal senadajuga dinyatakanolehjama'ahlain yang menegaskan
bahwa
dia telah menyelenggarakansemaanal-Qur'an di tempatnya lebih dari 5
kali. Selamaitu pula kami belum pemah merasakanusahakami menurury
justru melalui syukur kam.i ini dapat memberikan kelancaran dan
kemudahandalam berbisnis.'"
Dari penuturan kedua jama'ah tersebutdapat dikatakan bahwa latar
belakang mereka meminta semaandiselenggarakandi tempatnya adalah
karenasebaba9am4 yaitu bersyukur kepadaAllah, meskipun implikasi dari
maksud tersebut bermuara pada kelangsungandan pengembangan
usahanya.
Salahseorangpejabattertinggi di KabupatenSlemanpernah meminta
semaanal-Qur'an dilaksanakandi tempatnya.Menurut penjelasannya,
maksud semaanal-Qur'an diselenggarakandi tempatnya agar masyarakat
Sleman hid.gp secaraaman, tenang, dan tentram, serta terhindar dari
malapetaka.'"Hal yang samajuga disampaikanoleh kebanyakanpengunduh
s€maanyang menduduki jabatan-jabatanpenting di wilayahnya.
Dari fakta tersebutdi atas,tampakbahwa motif merekamendatangkan
semaanadalah agar dengan selesainyasemaan,wilayah yang dikuasainya
mendapat perlindungan dari Allah sehinggarakyatnya hidup secaraaman
dan damai. Oleh karenanya motif seperti ini sangat bergantung kepada
pengunduh.Karena menurut keyakinan mereka, al-Qur'an memiliki
kedudukanyang sangatpenting dalamhati mereka,sehinggaketika mereka
berkeinginanterhadap sesuatuhal, maka al-Qur'an-lah satu-satunyajalan
yang terbaik sebagaialat untuk berdoa.
t,nt
tr-i*t dengan salah seorangjamaah.
','Interoiant
dengan salah seorangjamaah.
'-Intmsiant
dengan salah seorangjamaah.
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Jama'ah lain menyatakan bahwa kedatangannya ke acara ini karena
didorong oleh keinginan untuk mendapat "berkah" dari semaan, sehingga
penyakit saya tidak kambuh lagi. Dia mengidap penyakit stroke dalamwaktu
yang cukup panjang. Karena mendapat saran dari temannya untuk
mengikuti semaan, ia kemudian hadir dalam acara semaan. Menurutnya,
setiap selesai acara semaan, orang berdesak-desakan mengambil air putih
yang sudah diisi doa oleh kyai. Ia pun berusaha untuk meminum air tersebut
agar penyakit stroke yang dideritanya segera sembuh. Menurut
penuturannya, air itulah yang menyebabkan dia sembuh dari penyakit itu.
Dari kejadian inilah, dia selalu mengikuti acara semaan ini.
Ada seorang jama'ah semaan al-Qur'an MANIAB yang menyatakan
birhwa keikutsertaannya dalam acara semaan dengan mendengarkan bacaan
al-Qur'an membuat hatinya menjadi tenang, damai, dan segala persoalan
hidup terlupakan, kemudian muncul perasaan bahwa Allah adalah Maha
Besar dan Maha Kuasa. Dia merasa gembira karena yang datang ke acara
semaan tidak saja dari kalangan "wong cilik" (lapisan bawah secara
ekonomi), tetapi juga dari'kalangan "wong gede", yakni para ulama dan
pejabat dan pengusaha.
Hampir setiap acarasemaanal-Qur'an dilaksanakan, ada seorang yang
meneteskan air matanya ketika suara alunan al-Qur'an dibaca. Dia
menyatakan bahwa bacaan itu menyayat hatinya dan membuat tubuhnya
bergetar, sehingga air matanya tidak dapat terbendung lagi. Hatinya menjadi
sejuk setelah mendengarkan bacaan al-Qur'an tersebut.
Jama'ah semaan al-Qur'an yang lain menyatakan bahwa mengikuti
semaan al-Qur'an pasca pensiun merupakan alternatif untuk mengisi rv;lktu
senggang. Melalui semaan, ia dapat menyalurkan taubat, ibaiah dan
persiapan menghadapi kematian agar menjadi khusnul khatimah" (dalam
tradisi kaum sufi, keyakinan mati khusnul khatimahmerupakan dambaan
setiap orang karena di akhir hidup mendapat kebaikan yang memiliki
implikasi balasan surga).
Salah seorang jama'ah yang semula menjadi sopir dan dalam banyak
kesempatan diajak almarhum KH. Ahmad Dardiri. Menurutnya, karena
perkenalannya dengan KH Ahmad Dardiri itulah yang menjadikannya aktif
ikut semaan al-Qur'an MANTAB. Keikusertaannya dalam acara semaan
MANTAB ini yang dianggapnya membawa berkah sehingga menjadi
" lntercieut dengansalah seorangjamaah.
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pengusahasuksesdalam bisnis transportasidan persewaan.Sampai
sekarang,ia menjadi donatur tetap dalam acarasemaanberupa sound system, tenda dan transportasi.
Dari contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa secaraspiritual
semaanal-Qur'an memiliki makna yang beragamdi kalanganjama'ahnya.
Di satu pihak semaanmemiliki arti khusus dalam jiwa seseorang,di lain
pihak ada juga semaanal-Qur'an dijadikan media untuk memperoleh
kepuasan hati dan sarana alternatif untuk mewujudkan keinginan yang
belum tercapai.
Bertolakdari pandanganjama'ahterhadaparti semaanyang demikian
menjadikan acara semaandipadati pengunjung yang sangatbesar.Hal
tersebutdidukung pula dengankosmologi masyarakatYogyakartaatau|awa
yang meyakini bahwa dunia merupakan pancaran dari kehidupan gaib,
senantiasaingin menjagakeselarasam.Bahagiaatau bencanadi dunia
tergantung kepada yang gaib. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga
keselarasan
tersebut,upacara,selamatanataupersembahan
merupakansuatu
keharusan.Denganupacara,selamatandan persembahan,merekaberharap
dapat meredamkemarahanalam gaib dan sebaliknyadapat mendatangka.n
kasihsayang.Untuk itu merekarelaberkorbanbaik materimaupun lainnya.'"
Melalui semaan,jamaahdapatmengembangkan
kesukaanmelakukan
upacaraatauselamatanbersama-sama
denganorangyang dianggapmampu
mempengaruhialamgaibyang dalamhal ini direpresentasikan
oleh keluarga
raja dan tokoh agama.Melalui semaanjuga, mereka meyakini akan
memperoleh "berkah" berupa ketenangan,kedamaian, kesejahteraan,
kesehatandan sebagainyaakibat merekatelah menjagakeselarasandengan
alam.
Kekecewaanmasyarakat Yogyakartamelihat ketimpangan yang
dilakukan pemimpin modem berupakorupsi,manipulasi,ketidakadilandan
sebagainyamembuat mereka mencari sosok kharisma yang dapat
mengayomi,konsisten,sederhanadan penuh kasihsayangterhadapsesama.
Dengankehadiransemaanal-Qur'an ini merekamenemukansosokGusMik
yang diyakini sebagai"Wali Allah" denganberbagaikaromaft
dan sosokyang
lain seperiKH. Ahmad Dardiri yang dianggapsebagaitokoh ulama sufi.
Masyarakat Yogyakarta mengidentikkan semaan sebagai
ttclifford

Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakatlawa. (Jakarta:
PT.Pustakalaya,1983'),hal. 14.
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merekaberebutanair Eseb
paripurna.
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al-Baqarahayat 6l
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melaksanakan upacara, selamatan dan persembahan kepada alam gaib.
Untuk itu mereka berani berkorban baik materi, tenaga maupun waktu.
Mereka sanggup meninggalkan pekerjaan sehari-hari untuk mengikuti
semaan. Mereka juga sanggup mengeluarkan biaya yang besar untuk
penyelenggaraan acara semaan. Mereka meyakini bahwa semakin besar
pengorbanansemakin besar pula imbalan yang akan diterima. Kepercayaan
masyarakat yang demikian ini mendapat tempat yang memadai dalam
semaan, karena semaan dengan ritual pokok mendengar dan menyimak
bacaanal-Qur'an, dijanjikan akan mendapat rahmat dariAllah. Allah sendiri
menyatakan bahwa al-Qur'an adalah obat dan rahmat."
Syifu' atau obat di kalangan kaum sufi dapat dipahami sebagai obat
jasmani maupun rohani, lahir maupun batin, fisik maupun jiwa. Adapun
rahmat Allah dapat berupa ketenangan, ketenteraman, rezeki, kesehatan,
terselesaikannya problem kehidupan, datangnya jodoh, memperoleh anak,
dan sebagainya.
Di antara jama'ah semaan al-Qur'an MANIAB terdapat orang yang
memiliki keyakinan adanya s!1ifu'dalamarti rohani maupun jasmani. Banyak
jama'ah yang berusaha untuk mendapatkan air putih yang sudah dibacakan
do'a dan al-Qur'an. Mereka beranggapan bahwa air itu dapat digunakan
sebagai obat jasmani dan rohani. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika
mereka berebutan air tersebut setelah acara semaan dan do'akhatmil Qur'an
paripurna.
Keyakinan terhadap rahmat dan kasih sayang Allah mampu
menggerakkan orang untuk berkorban dalam rangka mendukung acara
semaan al-Qur'an. Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan, semakin
besar pula rahmat dan kasing sayang Allah. Oleh karenanya, pengunduh
semaan sanggup mengeluarkan biaya yang demikian besar karena ingin
mendapat rahmat Allah tersebut. Keyakinan tersebut didukung oleh
pernyataan al-Qur'an sendiri bahwa Allah akarr melipatgandakan balasan
bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah.'"
Boleh jadi, tidak semua jama'ah semaan al-Qur'an MANTAB
memahami secara persis makna dan ajaran yang terkandung dalam alQur'an, tetapi fakta masyarakat Yogyakarta yang hadir berbondong-bondong
dalam acarasemaanmenunjukkan adanya anfusiasmemasyarakat terhadap

]]Q.S.ut-e'.uf ayat204dan al-Isra' ayat82.
--Q.S.
al-Baqarahayat 267.
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penyelenggaraansemaanal-Qur'an. Hal tersebut dikarenakanadanya
dimensi spiritual (tasawuf)dalam semaanal-Qur'an yang banyak diminati
oleh masyarakatsekarangini.
Dimensi kedalamankeberagamaandalam tasawuf mempunyai akar
kuat dalam al-Qur'an, jauh lebih kuat daripada orientasi fiqh. Nurcholis
Madjid menggambarkanbahwa ay.at-ayatyangrelevan denganhukum jauh
lebih sedikitdari pada ayat-ayatyangrelevandengankesufian.Menurutnya,
yang pertama kali difirmankan Allah tentang al-Qur'ana adalah fungsinya
sebagaihudanli al-muttaqin(sebagaipetunjuk bagi orang yang bertakwa).
Fiqh justru tidak banyak bicara mengenaitakwa dan pembinaanbatin.
Dalam kehidupan yang semakin rasional dan materialistis, manusia
semakin mdngalami kekeringan batiniah, dan mereka semakin merindukan
hal-hal esoteris.Setelahmanusia berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi
dan kekuasaanpolitik, rasionalismejustru mulai digugat. Olah pikir dalam
ilmu pengetahuandan teknologi menyuguhkan kenikmatan lahiriah, namun
batin manusiaselalu gelisahdan terasing.Padasaatitulah kehidupan sufiStik
menawarkankesejukanyang mereka cari. Karenanya,kehidupan sufistik
mulai merambah kehidupan para pemikir yang semakin mengalami
kekeringan spiritual dalam keberagamaan.
Bertolakdari hal di atas,Semaanal-Qur'an MANIAB dapatdijadikan
satu alternatif untuk mengatasi kekeringan spiritual tersebut. Karenanya,
dalam acara semaan al-Qur'an MANTAB inilah, mereka mengalami
ketenangan,keseiukandan ketentramanjiwa. Dengan demikian semaanalQur'an memiliki makna yang dalam di hati para jama'ah.ya.

SuyatnoProdiodilcr

jama'ah adalah pola hubrnl
model hubungan. Hubungan
golongan elite ekonomi df,
hubungan patron-klisr Erpd
antara kiai dengan

E. Penutup
Dari sajian'sajiansebagaimanayang dipaparkan sebelumnya,dapat
diketengahkanbeberapakesimpuLan.Pntama,Kegiatan semaanalQur'an
MANTAB atau semaan Ahad Legi memiliki keunikan tersendiri dalam
wacanaspiritualisasiajaranagama.Keunikan tersebutterletakpada proses
ritual, kelembagaanmaupun mobilitasjama'ahdalamjaringansosial.Kedtn,
Motif jama'ah dalam mengikuti semaandidasarkanpada motif agamadan
non agama.Motif agamabermuarapada peningkatankeimananseseorang,
sedangnon agamabermuarapada kesejahteraankehidupan dunia. Ketiga,
Semaanal-Qur'an memiliki makna yang sangat berarti dalam diri
jama'ahnya.Di satu sisi, semaanmemiliki arti khususdalam hati mereka,di
sisi lain semaandijadikan media untuk memPerolehkeinginan dunia yang
belum tercapai.Keempat,Pola hubungan yang terbentuk dari interaksi antar
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jama'ah adalah pola hubungan persaudaraan yang terpantul dalam dua
model hubungan. Hubungan kooperatif tercermin dalam hubungan antara
golongan elite ekonomi dan golongan ekonomi lemah. Adapun model
hubungan patron-klien terpantul daiam interaksi antara kiai dengan jama'ah,
antara kiai dengan mayarakat.
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