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Hasil Wawancara : 

Panitia : 

Subyek 1  : Muhammad Daryanta 

Umur      : 49 Tahun 

Jabatan di P3KAG : Sekretaris 

Tanggal   : 24 Mei 2013 pukul 13.45 Wib. 

1. Sejarah  

1. Kapan pertama kali Upacara Yaaqowiyyu diadakan ? 

Upacara yaaqowiyyu  ini diadakan pertama kali Pada 15 sapar 1511 tahun 

alip atau pada 14 desember 1580 

2. Mengapa Upacara Yaaqawiyyu di adakan di klaten ? 

Hal ini merupakan ciri khusus dan tradisi yang dilaksanakan pada waktu 

almarhum kyahi Ageng Gribig masih hidup dan tinggal di klaten 

khususnya di desa jatinom dan upacara ini tetap diadakan di jatinom saat 

ini sampai yang akan datang (seterusnya) 

3. Pertama kali yang mengadakan Upacara Yaaqawiyyu itu siapa saja? 

Upacara Saparan Yaaqawiyyu ini pertama kali di laksanakan oleh Kyahi 

Ageng Gribig dan para santrinya. 

4. Kenapa bisa dinamakan Yaaqawiyyu, asal mulanya bagaimana? 

Yaaqawiyyu diambil dari salah satu nama – nama yang indah bagi Allah 

(Asmaul Husna) salah satu dari 99 nama Allah yaitu Yaaqawiyyu yang 

artinya atau maknanya “Dhuh Allah Ingkang Maha Kiyat”. 

5. Yaaqawiyyu itu sendiri artinya apa? 

Yaaqawiyyu sendiri artinya “Dhuh Allah Ingkang Maha Kiyat”. 



6. Waktu dulu upacara yaaqawiyyu dilaksanakan dimana tempatnya? 

Pertama kali Upacara ini dilaksanakan di serambi masjid. 

Kedua kalinya dilaksanakan dihalaman masjid. 

Ketiga dilaksanakan dihalaman masjid dan ling.kungan masjid. 

Keempat dan sampai masa yang akan datang dilaksanakan ditanah lapang 

klampeyan. 

7. Dulu acaranya seperti apa, apakah ada perbedaan dengan upacara yang 

sekarang ? 

Saat dulu penyebaran apem dilaksanakan sangat sederhana, tetapi kerena 

sehubungan dengan pengunjung yang semakin banyak maka dibuatkan 

dua buah panggung di tengah lapangan penyebaran yang letaknya tidak 

jauh dari masjid peninggalan Kyahi Ageng Gribig. 

2. Aktor – aktor yang terlibat  

1. Selain penonton / pengunjung, yang terlibat siapa saja dalam upacara 

yaaqawiyyu ini ? 

1. Pengurus Pengelola dan Pelestarian Peninggalan Kyahi Ageng Gribig 

(P3KAG) Jatinom 

2.  Instansi terkait (Pemda Kabupaten klaten, Dinas Pariwisata, Kantor 

kecamatan Jatinom, Kantor kelurahan Jatinom) 

3. Semua warga masyarakat sekitar 

4. Masyarakat secara umum ( dari berbagai penjuru kota) 

2. Panitianya terdiri dari seksi apa saja ? 

Seksi upacara (Kecamatan) 

Seksi penerima tamu ziarah ke makam Kyahi Ageng Gribig 

Seksi penyebaran apem (Instansi dan seksi penyebaran apem) 

3. Tugas dari setiap seksi apa saja ? 

Seksi upacara bertanggung jawab pelaksanaan upacara pembukaan dan 

serah terima gunungan apem. 



Seksi ziarah bertanggung jawab melayani dan menerima tamu – tamu 

berziarah di makam Kyahi Ageng Gribig. 

Seksi penyebaran apem menyiapkan dan melaksanakan : 

 Upacara serah terima gunungan apem pada H-1 

 Menyebarkan apem pada hari pelaksanaan 

4. Aktor – aktor yang terlibat selain panitia tugasnya apa saja? 

Aktor – aktor yang terlibat tugasnya mendukung jalanya rangkaian 

penyebaran apem Kyahi Ageng Gribig. 

5. Setiap tahunya ada pergantian panitia atau tidak ? 

Setiap tahun ada pergantian dengan catatan menindak lanjuti hasil evaluasi 

panitia tahun sebelumnya 

6. Cara memilih panitia upacara yaaqawiyyu itu sendiri bagaimana ? 

Dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan di koordinasi 

dengan pihak – pihak lain. 

3. Bahan – bahan apa saja yang digunakan  

1. Saranan dan prasarana yang digunakan dalam upacara yaaqawiyyu ini apa 

saja ? 

 2 buah gunungan apem sebagai simbol sodakoh atau pemberian 

apem dari warga sekitar. 

 2 buah panggung penyebaran apem 

 Panggung atau joglo untuk tamu undangan khusus 

 Kue apem yang nantinya disebarkan pada masyarakat umum pada 

saat hari H 

4. Cara 

1. Awal upacara yaaqawiyyu ini bagaimana ? 

1. Acra kesenian – kesenian  

 Upacara pembukaan Yaaqawiyyu dilaksanakan pada H-7 

2.Serah terima gunungan apem 



3.Ziarah ke makam Kyahi Ageng Gribig 

3 Puncak acara upacara yaaqawiyyu ini apa ? 

Puncak acara ini upacara tradisional dan budaya penyebaran kue apem 

yang disebarkan pada khalayak umum atau pendatang (pengunjunga) 

4 Upacara ini ditutup dengan kegiatan apa ? 

Upacara ini ditutup dengan ziarah ke makam Kyahi Ageng Gribig 

5 Upacara yaaqawiyyu ini di adakan berapa hari ? 

Upacara puncak atau inti di adakan 2 hari 

5. waktu 

1. Upacara ini di adakan setiap kapan ? 

Di adakan setiap bulan sapar dengan patokan penanggalan jawa aboge 

sesuai dengan kalender yang ada di makam Kyahi Ageng Gribig ( patokan 

baku yaitu antara tanggal 12 naik, 20 turun yang jatuh pada hari jumat). 

6. Simbol – simbol Yang Digunakan 

1. Apa makna dari kue apem ? 

Kue apem memiliki makna menyebar kebaikan untuk sesama dan 

memohon ampunan / ampun kepada allah SWT dan allah berkenan untuk 

memberikan apunan.(kata apem diambil dari istilah arab atau salah satu 

nama - nama Allah dalam Asmaul Husna “AFWUN” yang mempunyai 

arti yang maha pemberi ampunan. 

2. Bentuk Gunungan apa maknanya ? 

Maknanya suatu simbol atau memiliki makna penggambaran orang yang 

bersedekah apem pada panitia. 

 Bentuknya mengerucut dari besar ke kecil memiliki makna 

kemakmuran yang diberikan oleh Allah 

 Jika kita adalah makluk ciptaan Allah suatu saat nanti akan 

kembali padanya (Allah) 

3. Makna nama dari gunungan yang ada ? 



Nama gunungan apem tersebut gunungan lanang dan wadon memiliki 

makna bahwa semuanya diciptakan berpasang – pasangan. 

4. Makna cara menata gunungan ? 

Cara menatanya ditempel satu persatu pada kerangka gunungan maknanya 

orang hidup didunia harus mau bekerja baik duniawi dan akhirat dengan 

sabar,tekun.teliti, hati – hati dan bertanggung jawab. 

5. Baju petugas penyebar kue apem apa maknanya ? 

Baju warna putih (kesucian) dalam hal pakaian melambangkan bentuk 

bahwa orang hidup itu harus memakai sarana untuk hidup selalu memakai 

hal – hal yang bersih 

Ikat kepala disamping sebagai estetika pengikat kepala itu melambangkan 

mengencangkan pikiran untuk selalu ingat pada sesama dan pada Allah 

sang maha pencipta. 

6. Peraga kyai Ageng Gribig apa maknanya ? 

Paraga ini memiliki makna mengenang kembali jasa almarhum kyahi 

Ageng Gribig dalam menyebarkan agama islam lewat budaya 

7. Panjang ilang tempat apem pemberian bupati apa maknanya ? 

Panjang ilang intinya bupati dan tamu undangan menyerahkan dan 

membantu kue apem untuk di sebarkan pada puncak acara. Panjang ilang 

itu sendiri hanya salah satu tempat kue apem di tinjau dari ke khasan 

tradisi jawa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitia : 

Subyek 2  : Much.Ali Imron 

Umur      : 42 Tahun 

Jabatan di P3KAG : Sekretaris 2 dan Sie PeZiarah. 

Tanggal   : 24 Mei 2013 Pukul 18.30 Wib. 



1. Sejarah  

1. Kapan pertama kali Upacara Yaaqowiyyu diadakan ? 

Pada 15 sapar 1511 tahun alip atau pada 14 desember 1580 

2. Mengapa Upacara Yaaqawiyyu di adakan di klaten ? 

Hal ini merupakan ciri khusus dan tradisi yang dilaksanakan pada waktu 

almarhum kyahi Ageng Gribig masih hidup dan tinggal di klaten 

khususnya di desa jatinom dan upacara ini tetap diadakan di jatinom saat 

ini sampai yang akan datang (seterusnya) 

3. Pertama kali yang mengadakan Upacara Yaaqawiyyu itu siapa saja? 

Upacara Saparan Yaaqawiyyu ini pertama kali di laksanakan oleh Kyahi 

Ageng Gribig dan para santrinya. 

4. Kenapa bisa dinamakan Yaaqawiyyu, asal mulanya bagaimana? 

Yaaqawiyyu diambil dari salah satu nama – nama yang indah bagi Allah 

(Asmaul Husna) salah satu dari 99 nama Allah yaitu Yaaqawiyyu yang 

artinya atau maknanya “Dhuh Allah Ingkang Maha Kiyat”. 

5. Yaaqawiyyu itu sendiri artinya apa? 

Allah yang maha kuat 

6. Waktu dulu upacara yaaqawiyyu dilaksanakan dimana tempatnya? 

Waktu dulu di laksanakan di depan masjid besar jatinom 

7. Dulu acaranya seperti apa, apakah ada perbedaan dengan upacara yang 

sekarang ? 

Saat dulu penyebaran apem dilaksanakan sangat sederhana, tetapi kerena 

sehubungan dengan pengunjung yang semakin banyak maka dibuatkan 

dua buah panggung di tengah lapangan penyebaran yang letaknya tidak 

jauh dari masjid peninggalan Kyahi Ageng Gribig. 

 

2. Aktor – aktor yang terlibat  

1. Selain penonton / pengunjung, yang terlibat siapa saja dalam upacara 

yaaqawiyyu ini ? 



 Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten 

 Kantor kecamatan Jatinom 

 UPTD Pendidikan Jatinom 

 Keluarga Pokoso Solo 

 Tomas, Toga, Toda 

2.  Panitianya terdiri dari seksi apa saja ? 

Terdiri dari seksi Ceremonial dan seksi Ziarah / Ritual. 

3. Tugas dari setiap seksi apa saja ? 

Seksi Ceremonial bertanggung jawab saat kirab termasuk menerima 

gunungan apem 

Seksi Ziarah bertanggung jawab pelayanan peziarah di makam Kyahi 

Ageng Gribig. 

4. Aktor – aktor yang terlibat selain panitia tugasnya apa saja? 

Aktor – aktor yang terlibat tugasnya mendukung jalanya rangkaian 

penyebaran apem Kyahi Ageng Gribig. 

5. Setiap tahunya ada pergantian panitia atau tidak ? 

Setiap tahunya kepanitiaan tetap hanya diganti apabila mengundurkan diri 

atau apabila ada catatan evaluasi dari panitia tahun sebelumnya. 

6. Cara memilih panitia upacara yaaqawiyyu itu sendiri bagaimana ? 

Variatif sesuai tingkatan dan dinas yang bersangkutan. 

3. Bahan – bahan apa saja yang digunakan  

1. Saranan dan prasarana yang digunakan dalam upacara yaaqawiyyu ini apa 

saja ? 

- 2 buah gunungan apem sebagai simbol sodakoh atau pemberian apem 

dari warga sekitar. 

- 2 buah panggung penyebaran apem 

- Panggung atau joglo untuk tamu undangan khusus 



- Kue apem yang nantinya disebarkan pada masyarakat umum pada saat 

hari H 

 

4. Cara 

1. Awal upacara yaaqawiyyu ini bagaimana ? 

Upacara ini diawali dengan Ziarah ke makam Kyahi Ageng Gribig. 

2. Puncak acara upacara yaaqawiyyu ini apa ? 

Puncak acara ini yaitu penyebaran atau membagikan kue apem 

3. Upacara ini ditutup dengan kegiatan apa ? 

Ditutup dengan Ziarah dan berdoa di makam. 

4. Upacara yaaqawiyyu ini di adakan berapa hari ? 

Mulai hari pembukaan sampai dengan puncak acara sebaran apem kurang 

lebih 10 hari. 

4. waktu 

1. Upacara ini di adakan setiap kapan ? 

Di adakan setiap bulan sapar dengan patokan penanggalan jawa aboge 

sesuai dengan kalender yang ada di makam Kyahi Ageng Gribig ( patokan 

baku yaitu antara tanggal 12 naik, 20 turun yang jatuh pada hari jumat). 

5. Simbol – simbol Yang Digunakan 

1. Apa makna dari kue apem ? 

Simbol atau Filosofi ampunan tuhan.  

2. Bentuk Gunungan apa maknanya ? 

Bentuknya lancip dan bulat 

3. Makna nama dari gunungan yang ada ? 

Gunungan lanang dan gunungan wadon memiliki makna bahwa semuanya 

diciptakan berpasang – pasangan. 

4. Makna cara menata gunungan ? 



5. Cara menatanya ditempel satu persatu pada kerangka gunungan maknanya 

orang hidup didunia harus mau bekerja baik duniawi dan akhirat dengan 

sabar,tekun.teliti, hati – hati dan bertanggung jawab. 

6. Baju petugas penyebar kue apem apa maknanya ? 

Warnanya putih…… 

7. Peraga kyai Ageng Gribig apa maknanya ? 

Visualisasi penokohan ulama dan Kyahi besar jatinom Kyahi Ageng 

Gribig. 

8. Panjang ilang tempat apem pemberian bupati apa maknanya ? 

Hanya sebagai kemasan acara Ceremonial atau kemasan budaya jawa dari 

dinas dan panitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 

Subyek 3  : Ibu Atik  

Umur      : 54 Tahun 

Jabatan di Disbupar : Ketua Bidang Kebudayaan 

Tanggal   : 10 Juni 2013 pukul 09.15 Wib. 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perkembangan upacara saparan 

yaaqawiyyu dari tahun ke tahun ? 

Setiap tahunya upacara saparan yaaqowiyyu ini mengalami perkembangan – 

perkembangan atau tambahan - tambahan yang  positif, baru sejak tahun 

kemarin 2012 terdapat tambahan berupa gelar – gelar budaya yang merupakan 

aspirasi dari masyarakat gelar - gelar budaya tersebut adalah pegelaran 

wayang, festival tari, festifal dram band, dan festival reog pagelaran ini 

digelar di jalan utama jatinom, terdapat juga pentas sendratari kyahi ageng 

gribig jagi orang atau masyarakat menjadi tahu ada cerita apa to tentang 

upacara saparan ini, hal ini dengan maksud agar upacara ini tidak hanya 



monoton saja. tapi tentu dengan adanya gelar – gelar budaya ini tidak 

mengurangi subtansi yang ada dari upacara ini. 

2. Dari perkembangan tersebut makna simbol – simbol yang ada dalam ritual 

upacara saparan yaaqawiyyu tersebut apakah bergeser ? 

Tetap terjaga, karena ada lembaga P3KAG yang mempertahankan ritualnya 

jadi jika ada penambahan atau pengurangan hal yang inti dari upacara ini tetap 

di pertahankan.  

3. Bagaimana cara mempertahankan eksistensi dari upacara saparan yaaqawiyyu 

tersebut? 

Kerja sama dengan dinas pariwisata propinsi, walaupun lidernya ada di dinas 

kebudayaan dan pariwisata klaten tetapi utu merupakan kerjanya kabupaten 

klaten jadi untuk pengembangan tersebut kami kerja sama untuk 

mensosialisasikanya jadi untuk jawa tangah kami kerja wama dengan Budpar 

jawa tengah mereka membantu promosinya supaya orang semakin tahu dan 

disbudpor klaten juga ada humas untuk melakukan sosialisasi- sosialisasi 

lewat radio, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri – sendiri. 

4. Apakah upacara saparan yaaqawiyyu ini berbeda dengan upacara – upacara 

adat lainya (misalnya: sekaten yang ada di solo dan jogja)? 

Berbeda dan satu2 nya upacara yaaqowiyyu hanya ada di jatinom walaupun 

didaerah lain mungkin ada yang namanya sebaran apem, di boyolali, diluar 

klaten juga ada tetapi namanya yaaqowiiyu Cuma ada di jatinom, jadi 

walaupun di jogja juga ada sebaran apem tetap itu bukan yaaqowiyyu. 

5. Menurut Bapak/ibu sejak kapan dinas Kebudayaan dan Pariwisata ikut andil 

dalam upacara saparan yaaqawiyyu? 

Ini Sejak kantor pariwisata itu ada jadi tahun persisnya saya kurang tahu  

tetapi jelas setelah kesadaran bahwa upacara yaaqawiyyu ini bisa diangkat 

sebagai potensi wisata disini waktu itu disparta terjun kelapangan jadi semua 

obyek semua potensi yang ada yang mengankat pariwisata kabupaten klaten 



itu tentu kita sengkuyung dari penganggaranya, kita juga menganggarkan 

tentu anggaran kita di bantu kecamatan, dibantu masyarakat.    

6. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upacara saparan yaaqawiyyu 

ini bagaimana ? 

Bagian promosinya, anggaranya dan kita bekerja sama dengan LSM dan 

pemerintah kecamatan, memang kita menganggarkan tetapi anggaran upacara 

ini tidak hanya dari sini jadi disana ada orang – orang karena atensi mereka itu 

membantu apanya misalnya oh nanti saya membantu pelaksanaan acara ritual 

yang dimakam jadi yang jelas kita mendukung dari anggaran, promosi 

kemudian untuk sekarang juga tentang pengisian gelar – gelar budaya. 

7. Secara teknis upacara saparan yaaqawiyyu itu seperti apa ? 

Kembali ke sejarah ceritanya kyahi ageng gribig pulang dari mekah dari situ 

tamunya banyak sekali karena banyaknya tamu yang datang yang memberikan 

apem akhirnya diberikan dengan agak dilempar oleh karena itu oleh 

masyarakat karena yang diberikan banyak terus disebar. 

8. Apabila dilihat dari segi pengunjung yang datang apakah ada yang datang 

selain dari daerah Klaten ? 

Jelas ada, karena umumnya mereka itu datang untuk ngalap berkah jadi 

harapan mereka kepercayaan mereka apem ini jika mereka mendapatkanya 

jika ditanam disawah sawahnya bagus hasilnya jadi ada kepercayaan lokal, 

banyak jadi pedagang – pedagang itu dari daerah seantero solo raya yang dari 

seragen, boyolali karena mereka mempunyai kepercayaan ngalap berkah tadi. 

9. Bagaimana cara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mensosialisasikan upacara 

saparan yaaqawiyyu kepada khalayak/ masyarakat umum ? 

Bekerja jasa dengan humas atau potensi – potensi yang ada untuk 

mensosialisasikan upacara ini misalnya kita bekerja sama dengan radio RPD 

untuk mengumumkan pelaksanaan upacara ini terus untuk yang nasional kita 

bekerja sama dengan Budpar propinsi untuk membantu mengumumkan secara 

nasional kegiatan yaaqowiyyu ini. 



10. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bagaimana antusias masyarakat 

Klaten terhadap upacara saparan yaaqawiyyu ini ? 

Sangat antusias, sepertinya ada peningkatan melihat dari kunjungan 

masyarakat dari tahun ketahun meningkat dalam hal ini mereka masih percaya 

bahwa ada berkah disana dan masyarakat klaten sendiri sangat antusias, kita 

ndak bisa ngomong kalau tidak.  

11. Saran dan pesan dari Bapak/ibu untuk upacara saparan yaaqawiyyu? 

Kita harus ma uterus bekerja bersama – sama tapi kalau yang paling bagus 

adalah saran dari orang lain yaitu masyarakat yang dimana tidak terlibat 

secara langsung sehingga saya lebih bisa secara obyektif dari saran 

masyarakat tersebut aspiransinya akan kami tampung dan kami  tambahkan 

dalam upacara ini untuk membangun atau menambah lebuh bagus upacara ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Wawancara Prasurve 

Panitia : 

Subyek 1  : Muhammad Daryanta 



Umur      : 49 Tahun 

Jabatan di P3KAG : Sekretaris 

Tanggal   : 14 Maret 2013 pukul 16.30 Wib. 

1. Apakah anda pernah tahu tentang Upacara Yaaqawiyyu ? 

Yaaqawiyyu identik dengan Kyahi Ageng Gribig Jatinom Klaten dan sebaran 

apem. Sebaran apem merupakan satu diantara dakwahnya Kyahi Ageng 

Gribig tentang penyebaran Agama Islam di Jatinom dan sekitarnya, sebaran 

apem sendiri diambil dari kata apem dari bahasa arap (Asmaul Husna) yaitu 

“AFWUN” yang mempunyai arti yang maha pemberi ampunan atau pemberi 

maaf. 

2. Apa yang anda ketahui tentang Upacara Yaaqawiyyu atau sebaran apem itu, 

apa dan bagaimana ? 

Sebaran apem dari bahasa arab dalam pelaksanaanya sebaran apem 

salah satunya memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang makna – makna 

yang indah dari nama Allah yaitu “AFWUN” karena lidah orang jawa 

menyebutnya AFWUN agak sulit maka disebutlah apem. 

Sepulang Kyahi Ageng Gribig melaksanakan ibadah haji ketanah Arab 

beliau pulang ketanah Jawa ( Jatinom ) membawa oleh – oleh tentang 

keimanan dan ketagwaan terhadap Allah SWT disamping itu juga membawa 

buah tangan atau oleh – oleh kue yaitu kue gimbal ( Roti yang besar). 

Sesampainya di jatinom para santri, jamaah dan masyarakat sekitar 

bersilaturahmi dan didoakan oleh Kyahi Ageng Gribig Ya qowiyu Yaa Assis 

qowina wal muslimin, Ya qowiyyu warsuqna wal muslimin, Ya qowiyu ya 

rozaq zar wal muslimin yang memiliki arti ya Allah yang maha kuat serta zat 

yang maha menang yang selalu memberikan kekuatan dan kepada orang – 



orang muslim, ya Allah yang maha kuat serta zat yang memberikan rizki dan 

selalu memberi rizki dan pada orang – orang mukmin. 

Setelah selesai berdoa Kyahi Ageng Gribig memberikan oleh – oleh 

yang mirip seperti kue gimbal yaitu kue apem yang di buat oleh Nyai Ageng 

Gribig, dan adapun tata cara pemberiannya kepada seluruh jamaah dan yang 

hadir awalnya diberi satu persatu makin lama banyak yang hadir sehingga 

tidak mampu memberikan satu – satu kemudian diberikannya dengan sedikit 

dilemparkan pada jamaah. 

Kyahi Ageng Gribig juga membawa segenggam pasir dari tanah 

arofah kemudian untuk dikenang pasir tersebut ditanam ditanah lapangan 

“Oro – oro tarwiyyah” sebelah barat desa jatinom dengan tujuan agar tempat 

tersebut dikenang dan digunakan untuk keperluan jamaah sholat Idul Adha 

dan Idul Fitri. 

Air zam – zam disamping sebagian diberikan jamaah dan sebagian air 

oleh beliau dimasukkan ke kolam atau tempat wudhu masjid alit jatinom dan 

sumber suran, maka sampai sekarang tradisi penyebaran apem yaaqawiyyu 

Kyahi Ageng Gribig jatinom masih diadakan dan tempatnya ditanah lapang di 

dekat sendang klampeyan sebelah masjid besar dan makam Kyahi Ageng 

Gribig dengan Prasarana 2 panggung penyebaran apem.  

3. Sebaran apem dilaksanakan setiap apa ? 

Penyebaran apem dilaksanakan setiap bulan sapar dengan patokan penaggalan 

jawa  aboge sesuai dengan kalender yang ada di makam Kyahi Ageng Gribig ( 

patokan baku yaitu antara tanggal 12 naik, 20 turun yang jatuh pada hari 

jum’at), sedangkan penyebaran apem tersebut dilaksanakan setelah jamaah 

sholat jum’at. 

4. Ritualnya seperti apa ? 

Pembukaan perayaan yaaqawiyyu H-7 



H-1 dari hari jumat tersebut diadakan kirab gunungan apem (hari kamisnya 

sehabis sholat asar) yang merupakan simbol atau wakil dari masyarakat yang 

akan bersodakoh kue apem di panggung penyebaran. 

Perjalanan kirab gunungan apem dari kantor kecamatan menuju masjid alit 

(masjid pertama) dilanjutkan diserahkan kepada P3KAGdi halaman masjid 

besar Jatinom acara penyerahan gunungan apem diserahkan oleh camat 

jatinom kepada P3KAG dan sementara gunungan apem tersebut 

disemayamkan 1 malam ½ hari di pendopo sebelah utara masjid besar jatinom 

untuk besok siangnya diberikan kepada masyarakat yang hadir dalam 

perayaan Upacara Saparan Yaaqawiyyu di lapangan klampeyan. 

5. Mengapa harus kue apem ? 

Ya karena merupakan tradisi dakwah islam yang dikemas dalam tradisi jawa 

dengan menyampaikan dakwah islam melalui dakwah budaya, bentuk kue 

apem merupakan simbol dari kata“AFWUN” Allah yang maha pengampun 

maka mintalah ampun kepada Allah SWT terhadap dosa dan kesalahan kita, 

kita selaku hamba Allah maka tak lepas dari pada hubungan antara manusia 

dengan manusia maka kita saling memberikan maaf kepada sesame.   

6. Mengapa harus disebarkan ? 

Karena banyaknya para pendatang yang hadir di Jatinom khususnya para 

peyiarah dan masyarakat secara umum. 

7. Ritualnya dilaksanakan sejak tahun berapa ? 

Ritualnya dilaksanakan secara kelembagaan resmi oleh pengurus – pengurus 

lama pada tahun 1952 – sekarang. 

8. Jadi makna sebaran apem itu apa ? 

Maknanya mengingat kebesaran Allah yang maha pengampun (dari kata 

AFWUN) , serta mengenang jasa beliau Kyahi Ageng Gribig tentang 

ketokohanya, perjuanganya dalam menyebarkan Agama Islam di Jatinom dan 

sekitarnya dengan cara budaya dan kesatuan sebagai orang Jawa.  



Selalu mengajak dan mengingatkan kepada kita hamba Allah selalu mohon 

ampunan kepada Allah dan berharap allah memberikan ampunan kepada kita. 

Memberikan pelajaran kepada kita semua iklas meminta maaf kepada sesama 

dan iklas memberikan ampun kepada sesame hamba Allah.  

9. Kenapa Acara sebaran apem di adakan di klaten Khususnya Jatinom ? 

Karena memang sejarah awalnya sebaran apem di jatinom oleh Alm Kyahi 

Ageng Gribig kurang lebih tanggal 15 Sapar 1511 soka sepulang Kyahi 

Ageng gribig menunaikan ibadah haji dari mekah 

10. Menurut anda penting atau tidak acara sebaran ape mini, kenapa ? 

Ya, sangat penting sebab upacara saparan yaaqawiyyu identik dengan 

penyebaran agama islam dan budaya. 

11. Menurut anda menariknya sebaran apem ini apa ? 

Ada cirri khusus berupa kue apem yang kurang lebih 4 – 5 Ton di bagikan 

langsung kepada pengunjung yang jumlahnya ribuan pengunjung yang 

mereka saling berubut. 

Acara saparan merupakan sarana dakwah islam lewat budaya atau tradisi jawa 

yang turun temurun.  

12. Pesan yang ingin disampaikan dalam sebaran ape mini apa ? 

Melestarikan budaya lokal, meneruskan dakwah islam lewat budaya. 

13. Menurut anda pesannya sudah tersampaikan atau belum ? 

Pesan yang disampaikan belum sepenuhnya tersampaikan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitia : 

Subyek 2  : Much.Ali Imron 

Umur      : 42 Tahun 

Jabatan di P3KAG : Sekretaris 2 dan Sie PeZiarah. 

Tanggal   : 14 Maret 2013 Pukul 19.30 Wib. 

1. Apakah anda pernah tahu tentang Upacara Yaaqawiyyu ? 

Upacara Yaaqawiyyu merupakan perayaan yang diadakan di Jatinom untuk 

mengenang seorang ulama besar,penyebar Agama Islam dan beliau senopati 

mataram  

2. Apa yang anda ketahui tentang Upacara Yaaqawiyyu atau sebaran apem itu 

apa dan bagaimana ? 



Membagikan atau menyebarkan kue yang bernama apem dari dua panggung 

besar, diawali dengan oleh peraga Kyahi Ageng Gribig dan pejabat terkait 

yaitu Bupati, dan dilanjutkan oleh panitia, atau ritual reliqius yang diadakan di 

daerah Jatinom Kabupaten klaten Propinsi Jawa Tengah   

3. Sebaran apem dilaksanakan setiap apa ? 

Sebaran apem dilaksanakan setiap bulan sapar pada hari jum’at setelah 

melakukan sholat jum’at. 

4. Ritualnya seperti apa ? 

H-7 hari dilaksanakanya sebaran apem ada upacara pembukaan dengan 

agenda ziarah ke makam Kyahi Ageng Gribig dan membaca Tahlil, Dzikir 

dan doa, H-1 ada prosesi kirab gunungan apem dan serah terima gunungan 

apem, kemudian disemayamkan satu malam di tempat pendopo samping 

masjid besar dan pada hari jum’at dilaksanakan puncak acara sebaran apem di 

lapangan Klampeyan. 

5. Mengapa harus kue apem ? 

Kue apem sebelumnya adalah disebut kue gimbal yang berasal dari tanah 

arab, yakni buah tangan atau oleh – olehnya Kyahi Ageng Gribig sewaktu 

pulang menunaikan ibadah haji kemudian diberikan kepada santri atau 

masyarakat Jatinom pada waktu itu, apem berasal dari bahasa arab AFWUN 

yang berarti ampunan maka kue apem mempunyai makna filosofi yang sangat 

tinggi sehingga sampai sekarang kue apem itulah sebagai sarana atau media 

sejarah dan dakwah untuk mengenang kebesaran seorang ulama besar dari 

Jatinom Klaten yaitu Kyahi ageng Gribig.  

6. Mengapa harus disebarkan ? 

Dengan jumlah pengunjung atau peziarah pada bulan sapar yang berjumlah 

ribuan, tidak mungkin untuk membagikan secara satu persatu tanpa di sebar 

dan apem nya pun berjumlah hitungan Ton ( 4 – 5 Ton).  

7. Ritualnya dilaksanakan sejak tahun berapa ? 

Tanggal 11 Sapar 1884 atau 30 – 10 - 1952 



8. Jadi makna sebaran apem itu apa ? 

Untuk melestarikan peninggalan sejarah Kyahi Ageng Gribig dan 

memberikan pelajaran sejarah kepada anak cucu agar dapat meneruskan cita- 

cita beliau. 

9. Kenapa Acara sebaran apem di adakan di klaten Khususnya Jatinom ? 

Kerena Kyahi Ageng Gribig merupakan pendiri kota Jatinom dan karena 

pertama kali acara ini di adakan di Jatinom.  

10. Menurut anda penting atau tidak acara sebaran ape mini, kenapa ? 

Penting, agar anak cucu kita paham tentang asal usul kegiatan ini atau agar 

anak cucu kita tidak melupakan sejarah budaya yang ada di sekitar kita. 

11. Menurut anda menariknya sebaran apem ini apa ? 

Walaupun Kyahi Ageng Gribig Dakwah Islam hanya menggunakan kue apem 

tetapi banyak masyarakat yang datang.  

12. Pesan yang ingin disampaikan dalam sebaran ape mini apa ? 

Pesan dakwah islam yang mengajarkan kita untuk saling memaafkan 

13. Menurut anda pesannya sudah tersampaikan atau belum ? 

Pesanya Belum sepenuhnya tersampaikan. 

 


