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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di 

Indonesia demikian pesatnya. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah harus 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan berarti manusia 

yang hanya menguasai IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) semata, 

melainkan harus pula memiliki IMTAQ (Iman dan Taqwa). Kemajuan 

teknologi ini menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan 

kebingungan, kecemasan, konflik, dan kajian Moral di berbagai masyarakat. 

baik yang terbuka yang sifatnya  eksternal, maupun yang tersembunyi yang 

sifatnya internal dalam batin manusia itu sendiri, sehingga banyak orang 

mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum 

atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi.
1
 

Dalam upaya pembinaan moral di masyarakat harus diwujudkan 

manusia yang seutuhnya atau sumber daya manusia yang berkualitas, 

diperlukan berbagai  upaya-upaya pembinaan konkrit secara maksimal. Salah 

satu diantaranya adalah pembinaan dan peningkatan moral di masyarakat, 

khususnya di masyarakat Kota Pekanbaru. 

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. 

Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri 

sehingga manusia disebut sebagai “Makhluk Sosial”. Manusia sebagai 

makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan 

posisi dirinya serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam 

kebersamaan. Ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah 

adanya suatu bentuk interaksi sosial di dalam hubungannya dengan makhluk 

sosial lainnya yaitu antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. 

Interaksi sosial antar manusia tersebut semakin lama akan menghasilkan suatu 
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kebiasaan dalam berperilaku. Kebiasaan tersebut lama kelamaan akan menjadi 

sebuah aturan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan nilai yang 

dianggap baik oleh masyarakat.  

Hambatan dan dan rintangan hidup yang selalu datang tersebut bagi 

orang yang tidak mempunyai mental kuat akan bisa mempengaruhi kondisi 

sikaf mental dan prilaku,sehingga nantinya akan mudah melakukan perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan agama, hukum dan moral kesusilaan. dari 

permasalahan sosial mak  a timbul reaksi-reakasi masyarakat terhadap tingkah 

laku individu yang bersifat disorganisasi sosial. Dari bentuk penerimaan 

sampai bentuk penolakan yang sangat bergantung pada derajat penampakan 

dari penyimpangan perilaku sosial. Jadi perilaku menyimpang slalu diterapkan 

sebagai sesuatu yang normatif. Perbedaan apresiasi terhadap keteraturan 

normatif menetapkan dan menciftakan batas-batas perilaku yang diterima dan 

yang tidak dapat diterima (prilaku menyimpang).
2
 

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang 

dianggap sebagai masalah sosial adalah Tunasusila, yang mempunyai sejarah 

yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma 

perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di 

dunia.  

Tunasusila diartikan sebagai kurang beradab atau karena keroyalan 

relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk 

memuaskan, dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna 

susila itu juga bisa diartikan sebagai: salah tingkah, tidak susila atau gagal 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah 

wanita yang tidak baik berperilaku dan bisa mendatangkan celaka dan 

penyakit, baik  kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya maupun kepada 

dirinya sendiri. 

Apabila dilihat secara luas dengan memperhatikan aspek  dasarnya dari 

prostitusi ialah menyangkut perbuatan yang tidak sesuai denga nilai-nilai 
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sosial. Para ahli telah mendebatkan dan mendefinisikan  tentang prostitusi 

diantaranya   HMK.   Bakry   menyatakan;   prostitusi   sama  dengan   zina. 

Prostitusi ialah perempuan yang menyerahkan raganya kepada laki-laki untuk 

bersenang-senang, dengan menerima imbalan yang ditentukan. H. Ali Akbar 

menyatakan; bahwa prostitusi itu adalah perbuatan zina, karena perbuatan itu 

diluar perkawinan yang sah. Pernyataan kedua ahli tersebut lebih berdasarkan 

pada tinjauan agama. Secara umum prostitusi adalah hubungan laki-laki dan 

perempuan dalam hal pemuasan seks, dari perbuatan itu pihak perempuan 

menerima bayaran baik ditentukan sebelumnya maupun tidak.
3
 

Untuk mengantisipasi kegiatan pelacuran aparat pemerintah  

mengadakan razia dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik oleh tokoh 

agama mau pun tokoh masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-

Undang tentang larangan dan ancaman selama-lamanya 1 (satu) tahun 

kurungan bagi praktek germo dan mucikari, yang masing-masing diatur dalam 

pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi 

sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur 

tentang praktek prostitusi itu sendiri, sehingga sulit bagi pemerintah untuk 

mencegah apalagi memberantas praktek prostitusi tersebut.
4
 

Maraknya praktek prostitusi di Indonesia sangat membahayakan bagi 

kehidupan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah, sebab 

korban keganasan penyakit berbahaya HIV–AIDS  ini tidak hanya 

menyerang  orang dewasa, tetapi juga para pelajar dan mahasiswa yang 

usianya masih produktif. Selain itu praktek ini juga dapat mengganggu 

ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama, adat-istiadat 

dan budaya. Apalagi kalau praktek ini dilakukan secara liar dalam lingkungan 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta tokoh masyarakat 

dan agama secara maksimal telah berupaya untuk menanggulangi praktek 

prostitusi tersebut. 
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Khususnya di wilayah Kota Pekanbaru yang sedang mengalami 

perkembangan pembangunan ekonomi yang sangat pesat juga mengalami 

masalah penyimpangan sosial, yaitu Tunasusila. Fenomenanya ada kawasan 

prostitusi ilegal yang terdapat di wilayah Kota Pekanbaru yang menyebabkan 

permasalah penyimpangan sosial ini tidak dapat diatasi. Berdasarkan observasi 

lapangan yang penulis lakukan adapun tempat prositusi ini berada di Jl. 

Arengka Dua dan di Jl. Sudirman Ujung. 

Terkait dengan kasus penyimpangan masyarakat yang dialami bangsa 

ini Majelis Ulama Indonesia menyatakan sebagai permasalahan yang serius 

untuk diatasi bersama. Muzakki berpendapat bahwa aksi penyimpangan 

penyakit masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar 

mendorong seluruh pengurus melakukan pembinaan terhadap masyarakat 

yang ikut terlibat akan hal tersebut, seperti aliran sesat, kenakalan remaja, 

kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi dan penyimpangan lainnya. 

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, 

zu’ama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina 

dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
5
 Maka Majelis Ulama 

Indonesia memegang peran besar dalam kehidupan umat manusia khususnya 

umat Islam. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang berada di Kota 

Pekanbaru memegang andil dan tanggung jawab meluruskan dan 

mengembangkan dakwah. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Mejelis 

Ulama Indonesia dalam menyebarkan dakwah di Kota Pekanbaru sangat 

kental disesuaikan dengan masyarakat yang berbangsa melayu. Seperti yang 

dikatakan bahwa melayu adalah islam, khususnya di Kota Pekanbaru. 

Majelis Ulama Indonesia hendaknya aktif melaksanakan manajemen 

khusus untuk mempersiapkan dakwah dan serta generasi yang siap fisik dan 

mental untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun 

umat islam, agar bangkit membina dan mengembangkan dakwah dimuka bumi 

khususnya di tanah Melayu Kota Pekanbaru. 
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Permasalahannya saat ini apakah Majelis Ulama Indonesia Kota 

Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, atau sebaliknya peran ini 

hanya bersifat  teoritis sehingga pada tatanan implementasi tidak berperannya 

lembaga ini dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga dakwah di kota 

pekanbau.
6
 

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota 

Pekanbaru Dalam Membina Akhlak Tunasusila”. 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah 

berikut.  

1. Strategi  

Kata strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti Strategos 

yang artinya komandan meliter. Kita sering mendengar kata strategi dalam 

perang atau pun pertandingan olah raga. Saat ini kata strategi digunakan 

dalam berbagai bidang antara lain manajemen, perdagangan dan olah raga.  

Pengertian strategi dari  Alfred Chandler yaitu strategi merupakan 

penetapan sasaran dan tujuan dan jangka panjang suatu perusahaan atau 

organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.  

Sedangkan menurut Kenichi Ohmae, strategi adalah keunggulan bersaing 

guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi 

sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling 

efisien.
7
  

2. Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang 

bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, 

mazhab atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia. Majelis 
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Ulama Indonesia di bentuk pada 26 juli 1975 M. / 17 Rajab 1395 H. 

Dalam pertemuan ulama nasional (kemudian disebut musyawarah nasional 

I Majelis Ulama Indonesia) di Jakarta yang meyertakan 4 orang dari 

daerah tingkat I, 14 orang dari Ormas Islam dan dinas Rawatan Rohani 

Islam, dan 12 Orang Tokoh ulama pusat dan daerah. Munas I Majelis 

Ulama Indonesia itu diselenggarakan oleh sebuah panitia musyawarah 

yang di bentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 28 

Tanggal 1 Juli 1975 dengan diketahui Letjen (purnawirawan) H. Sudirman 

dibantu Tim Penasehat, Prof. Dr. Hamka, KH Abdullah Syafi’i dan KH 

Syukri Ghazali. Acara Munas I ini berlangsung pada 221-27 Juli 1975.
8
 

Ketua umum Majelis Ulama Indonesia pertama adalah Prof. Dr. 

Hamka yang terpilih dalam munas Majelis Ulama Indonesia. Ia mulai 

memangku jabatan itu tepatnya tanggal 26 juni 1975. Dibawah 

kepemimpinan Hamka, Majelis Ulama Indonesia dalam waktu yang relatif 

singkatmampu berkembang dengan baik, sehingga kehadirannya 

mendatangkan banyak manfaat, baik bagi umat islam maupun bagi 

pemerintah.
9
 

3. Membina  

Membina memiliki pengertian “mengusahakan agar lebih baik, 

mengupayakan agar sedikit lebih maju atau sempurna. Membina secara 

garis besarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk membuat sesuatu 

menjadi lebih baik atau lebih maju dan lebih meningkat dari keadaan 

sebelumnya.
10

 

4. Tunasusila  

Tuna susila atau tidak bersusila itu diartikan sebagai kurang 

beradab atau karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan 
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diri pada banyak laki-laki untuk memuaskan, dan mendapat imbalan jasa 

atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai: 

salah tingkah, tidak susila ataugagal menyesuaikan diri terhadap norma-

norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak baik berperilaku 

dan bisa mendatangkan celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang 

bergaul dengan dirinya maupun kepada dirinya sendiri.
11

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Saja Strategi Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dalam Membina Akhlak Tunasusila. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari Strategi Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dalam Membina Akhlak 

Tunasusila. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dalam 

Membina Akhlak Tunasusila sehingga menjadi rujukan jika 

nantinya ada yang melakukan penelitian serupa. 

2) Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru 

dalam Membina Akhlak Tunasusila. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Komunikasi Islam (S.Kom.I) Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini adalah : 

BAB I  Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian 

terdahulu serta kerangka pikir. 

BAB III Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian,sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik 

analisis data. 

BAB VI Gambaran umum berisi tentang Subyek Penelitian. 

BAB V Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian 

serta pembahasan. 

BAB VI Penutup berisikan tentang kesimpuan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


