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BAB II 

 

KAJIAN KONSEP DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian konsep  

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI)  adalah sebuah organisasi yang 

menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang bertujuan 

menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan 

efektif, sehingga mampu mengalahkan dan mendorong umat islam untuk 

melaksanakn akidah islamiyah, membimbing umat dan menjalankan ibadah, 

mengembangkan umat islam tentunya dalam potensi mengembangkan 

muamalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak akidah tauhid 

dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah 

dan jasmaniyah yang di ridhai Allah Swt.
2
 

1. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Berdasarkan jati diri ulama sebagai penghimpun umat atau wadah 

umat maka  mempunyai peran sebagai berikut: 

a. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsul Al Anbiya) 

MUI berperan sebagai ahli waris dari tugas-tugas para Nabi, yaitu 

menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu 

kehidupan yang layak aman dan damai dari segi ahli waris yang sebagaimana 

                                                 
2
 Rasyid, H.M. Hamdan, Bimbingan Ulama(Kepada Umara dan Umat), Pustaka Beta, 

2007, Jakarta, Hlm 43   
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yang ditetapkan dalam Islam, seperti Alqur’an dan hadist Nabi dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari hari secara arif dan bijaksana berdasakan Agama 

Islam. 

b. Sebagai pemberi fatwa (Mufti) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi dan mengeluarkan 

fatwa  bagi umat islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga 

pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengalamodasi dan menyalurkan 

aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham- paham 

yang ada, serta organisasi keagamaan. 

c. Sebagai Pembimbing Dan Pelayan Umat (Ra’ya Wa Khadim Al 

Ummah) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al 

ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan umat, 

aspirasi, dan tuntutan umat. Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia selalu 

senantiasa memberikan pelayan yang efektif sesuai dengan permintaan umat, 

baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan bimbingan 

dan mendapatkan fatwa Agama. 

d. Sebagai Penegak Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar 

Majelis Ulama Indonesia selain dari memberikan fatwa dan 

memberikan pelayanan juga mempunyai peran sebagai penegak hukum 
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makruf dan munkar, yaitu menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan 

kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah dalam menguatkan akidah 

islam. 

e. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor Tajdid yaitu 

gerakan pemurnian (Tashfiyah) dan dinamisasi (Takwir) dalam pemikiran 

Islam. 

f. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Aslah Al Ummah) 

1. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang 

terjadi di kalangan umat. Apabila perbedaan pendapat dikalangan 

umat islam maka Majelis Ulama Indonesia. Dapat menempuh 

jalan al jam’u wat taufiq (kompromi dan persesuian) dan tarjih 

(mencari hukum yang lebih kuat) 

2. Sebagai pelopor perbaikan umat (islah al ummah)  dengan cara: 

a. Membina dan memelihara kehidupan umat (himayah al 

ummah) 

b. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (taqwiyah al 

ummah) 

c. Berusaha terus menerus menyatukan umat (tauhid al ummah) 

g. Sebagai Pengemban Kepemimpinan Umat (Qiyadah Al Ummah) 
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Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut 

bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan berbangasa terutama 

dalam hal yang merusak kehidupan masyarakat dengan tujuan beragama 

seperti: 

1. Terciptanya kerukunan kehidupan beragama. 

2. Perbaikan akhlak dan akidah serta tauhid dan, 

3. Pemberdayaan umat islam dalam semua segi kehidupan. Maka 

Majelis Ulama Indonesia perlu ikut berperan sebagai pengemban 

kepemimpin umat secara kelembagaan.
3
 

Didalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat salah satu bidang 

komisi yang mengatur pola kemasyarakatan yang damai dan aman atau 

memiliki segi terssendiri yaitu mengurus permasalahn tentang umat, yang 

berkaitan dengan ukhwah islamiyah. Komisi tersebut adalah perangkat 

Organisasi MUI yang berperan/bertugas sebagai memasyarakatkan 

pemahaman dan pengamalan konsep Ukhwah Islamiyah yang meliputu 

Ukhwah Basyariyah,Ukhwah wathaniyah secara utuh, realita menuju 

terciptanya masyarakat yang marhamah.
4
 

2. Urgensi Ukhwah Islamiyah 

                                                 
3
 Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Seketariat Majelis 

Ulama Indonesia Pusat , 2011, Jakarta Hlm 43  
4
  H.M. Sam Ichwan, 35 Tahun Majelis Ulama Indonesia, Komisi Informasi dan 

Komunikasi, 2010. Jakarta hlm 146 
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Ukhuwah Islamiyah adalah kelompok  persaudaraan sesama muslim 

muslimah. Sebagai Agama terakhir yang di bawa oleh Nabi Muhammad 

SAW.  Agama Islam dapat memberi banyak petunjuk dalam hal ikatan 

Ukhwah Islamiyah. Kelompok  persaudaraan sesama muslim telah di ajarkan 

oleh al-qur’an dan hadis sebagai sumber Agama Islam, ajaran ukhwah dan 

persatuan dan mempererat  Islam sangat baik , baik dalam ajaran norma, 

sosial  maupun dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW. 

Ada beberapa metode atau langkah yang dikembangkan oleh nabi 

Muhammad SAW didalam periode Mekah dan Madinah melakukan 

dakwahnya untuk mewujudkan kesatuan umat atau ukwah islamiyah. 

1) Kebersamaan, islam meletakan aqidah sebagai atau asas dasar utama 

manusia itu kebersamaan, baik dari faktor ras, suku, bangsa, bahasa, 

budaya atau kepentingan yang lainnya. 

2) Kepemimpinan, berdasarkan alqur’an dan hadist menegaskan peranan 

kepemimpinan setiap orang beda level atau tingkatan dalam bidang 

masing masing. Hal ini sangat logis karena dalam ajaran islam konsep 

kepemimpinan bukanlah tanggung jawab masing masing sesuai dengan 

diri sendiri dimana mereka berkecimpung, dan didalam Alqur’an 

menegaskan bahwa kedudukan seorang manusia dihadapan Allah Swt 
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ditentukan oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban kewajiban yang 

diemban oleh masing masing manusia.
5
 

3. Upaya  

Upaya adalah usaha, daya , iktiar, cara, atau akal untuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan,( problem solving) untuk  mencari 

jalan keluar dengan cara tersebut 
6
 Persoalan ataun masalah yang sering 

terjadi dalam kalangan  masyarakat yang bermacam suku bangsa  biasanya 

memiliki banyak perbedaan pendapat, pandangan dan cara berfikir mereka 

masing masing . Dan di antaranya adalah dalam kepercayaan atau paham 

didalam bidang  keagamaan.
7
  

Adapun pengertian Upaya dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan 

yang di lakukan untuk menangulangi ataupun untuk mencegah terjadinya 

konflik dan kesenjangan sosial di antara masyarakat karna adanya perbedaan 

paham keagamaan yang mereka anut, dan hal ini di lakukan dengan 

meningkatkan rasa Ukhuwah Islamiyah antara sesama umat islam itu sendiri. 

Dalam ilmu fiqih  mengatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan 

untuk membangun akidah atau akhlak  yang kuat dan mengatasi masalah 

kesyirikan mempunyai langkah langkah : 

                                                 
5
 Amin Samsul Munir, Ilmu Dakwah,  Penerbit Amzah, 2009. Jakarta hlm 218 

6
 Drs Sulchan Yashin,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit : Amanah Surabaya 

1997 Hlm 492 
7
Sirajuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunah Wal Jamaah, Pustaka Tarbiyah Baru, 

jakarta 2008 2 
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1. Sosialisasi, dengan melakukan pemberian materi, seperti dengan 

hal nya tabligh akbar, memberikan pencerahan, pertemuan, 

membuat program, dan memperbanyak buletin. 

2. Melakukan pembinaan, seperti pembinaan materi ilmu Agama, 

guna untuk pembinaan akidah dan akhlak, serta mencegah kepada 

kemunkaran, untuk mengajak para tokoh ulama dalam pembinaan, 

3. Melakukan pengawasan, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh 

Majelis Ulama indonesia, pihak kepolisian, dan Ormas Islam yang 

lainnya.  

Dengan demikian pemaparan diatas, pembinaan persaudaraan diantara 

umat islam akan dapat terkurangi atau tidaknya suatu permasalahan, akan 

tetapi ada perbedaan pendapat , akan tetapi perbedaan mesti cari titik temunya 

suatu permasalahan. 

4.   Makna Dan Materi Syirik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Syirik berarti penyekutuan 

Allah Swt dengan yang lain. Misalnya dengan pengakuan kemampuan ilmu 

dari pada kemampuan dan kekuatan Allah SWT.
8
 Syirik adalah menjadikan 

sesuatu sebagai sekutu Allah dalam hal hal yang merupakan hak murni Allah. 

Seperti menjadikan tuhan atau beberapa tuhan selain Allah yang disembah  

                                                 
8
 Tim Penyusun kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ,Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,( Jakarta : Balai Pustaka , 1990) ,hlm 984. 
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ditaati, dimintai pertolongan,dicintai, atau lainnya. Semua ini tidak ada yang 

berhak mendapatkannya selain Allah.
9
 

praktek syirik adalah sesuatu perbuatan menyekutukan Allah SWT 

dan disandarkan kepada Allah SWT dalam hal rubbubiyah dan uluhiyya. 

dampak dari perbuatan syirik adalah berbuat syirik adalah sesuatu yang tidak 

berhak kepada Allah swt dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. 

Secara umum syirik dimasukkan kedalam kedua kelompok yaitu 

syirik besar dan syirik kecil.
10

 

1. Syirik besar  

Syirik besar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan 

dari Allah SWT. Syirik besar dapat dibagi menjadi dua, yang pertama zahirun 

jali ( tampak nyata ), yakni perbuatan kepada tuhan yang berbentuk berhala, 

binatang, bulan, matahari, batu, gunung dll. Dan seperti menyembah mahkluk 

mahkluk ghaib seperti setan, jin, dan malaikat. 

Kedua, bathinun khafi ( tersembunyi ) seperti meminta pertolongan 

kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaaati mahkluk lain 

serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt dan 

                                                 
9
  Yusuf Qaradhawi, Hakikat Tahid dan Fenomena Kemusyrikan, (jakarta: Robbani Press, 

1998). Hlm 70 
10

 http://wikipedia.org/syirik.13.30 



16 

 

  

 

 

 

Rasulnya, berarti telah terjerumus kedalam lembah kemusyrikan. Sesuai 

dengan firman Allah SWT  

                            

                      

Artinya: dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak 

disebut nama Allah SWT ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan 

yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu 

membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan 

jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-

orang yang musyrik. 

2. Syirik kecil  

Syirik kecil termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada 

peluang diampuni Allah SWT jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku 

syirik kecil dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak 

segera bertobat 

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Agama Islam 

tetapi mengurangi tauhid dan merupakan wasilah kepada syirik besar. Bentuk 

bentuk syirik kecil: 
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a. Syirik zhahir (nyata) yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan da 

perbuatan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah swt. 

b. Syirik khahfi (tersembunyi) yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat 

seperti riya ingin dipuji orang 

c. Memakai Azimat termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur 

meminta atau mengharapkan sesuatu kepada kekuatan lain selain Allah 

SWT 

d. Mantera, yaitu mengucapkan kata-kata atau gumam-guman yang 

dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan, bahwa kata-kata atau 

gumam-gumam itu dapat menolak kejahatan atau bala dengan bantuan 

jin. 

e. Sihir, termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat 

menipu dan mengelabui dengan bantuan jin atau setan. 

5. Upaya MUI Mengurangi Praktek syirik 

Upaya  merupakan adalah suatu atau iktiar untuk mencapai suatu atau 

maksud dalam memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar secara 

musyawarah. Adapun upaya MUI dalam mengurangi praktek syirik. 

a. Sosialisasi 

1. Melakukan tabligh akbar 

2. Memberikan pencerahan dan membuat program 

3. Melakukan pertemuan dengan Ormas Islam 
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b. Pembinaan  

1. Pengamalan agama yang kuat seperti membaca dan memahami isi Al-

Qur’an  dan hadist atau mempelajari tentang seluk beluk Agama islam 

dengan baik dan lancar. Serta memahami dan mengamalkannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Memperkokoh Aqidah dan tauhid ( kepercayaan ) kepada Allah Swt 

supaya tidak sesat dijalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran 

islam. 

3. Mengajak dan menghimbau tokoh masyarakat dalam pembinaan 

dengan adanya kesyirikan. 

c. Pengawasan  

Pengawasan adalah proses pemantauan dari sebuah lembaga untuk 

mengawasi sebuah kegiatan berjalan dengan lancar.  

cara langkah langkah menghindari perbuatan syirik 

1. Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan shalat yang 

benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. 

2. Selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, karena dengan 

begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segalaproblema 

yang dihadapi. 
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3. Selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik 

adalah perbuatan dosa yang paling besar diantara dosa dosa yang ada 

dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. 

4. Dengan selalu mengingat Allah hati akan tenang dan selalu berada 

dalam suasana kontak batin dengan sang khaliq. 

5. Bergaul dengan orang orang lurus dan teguh Agamanya dan 

menghindari pergaulan dengan orang orang yang melakukan 

kesyirikan agar tidak terpengaruh. 

B. Kajian terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian 

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di 

atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan 

penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :  

Pertama, “menguak nilai nilai magis pada tradisi pacu jalur di 

kabupaten kuantan singingi” oleh Silawati, Aslati. Jurnal ini menyimpulkan 

bahwakeberadaan magis seolah-olah menjadi kebutuhan bagi sebagian 

masyarakat di indonesia. Pada tinajuan sejarahnya magis sudah ada sebelum 

islam masuk ke indonesia yang oleh masyarakat seringkali digunakan untuk 

banyak ritual seperti, penyembuhan penyakit, mencari jodoh, memperoleh 

kekayaan, dan sebagainya. Hal ini berlanjut sampai ketataran dunia modern 

saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu 

menghapus fenomena tersebut secara keseluruhan karena banyak sekali suatu 
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tradisi yang hidup di masyarakat sudah menjadi darah daging yang sulit 

dihilangkan. Namun, pada akhirnya praktik magis yang terjadi di masyarakat 

cenderung mengesampingkan nilai dan norma dalam islam. Fenomena magis 

juga terdapat pada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka 

prosesi pacu jalur dimulai dari perencanaan pembuatan jalur sampai jalur 

dilombakan setiap tahunnya disungai atau dibatang kuantan.  

Persamaan dengan jurnal diatas adalah mempunyai unsur black magis 

pada pacu jalur dan didalam undur black magis sama sama unsur syirik dalam 

pacu jalur. Sedangkan perbedaan nya yakni hanya terdapat pada nilainya saja 

akan tetapi disini majelis ulama indonesia ikut serta dalam bentuk 

menghimbau agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. 

kedua “strategi komunikasi dinas kebudayaan Pariwisata pemuda dan 

olahraga kabupaten kuantan singingi dalam sosialisasi pacu jalur menjadi 

event nasional” oleh Rila Syahfalevi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tradisi 

pacu jalur ini pernah mengalami penurunan statis dari event nasional namun 

pada tahun 2015 kembali berhasil dinaikkan menjadi event nasional. 

Persamaan dengan judul skripsi diatas dengan judul proposal yakni 

sama sama menyinggung tradisi kebudayaan kuansing yaitu pacu jalur,  

sedangkan perbedaan judul tersebut menjelaskan tentang penurunan pacu 

jalur pada event nasional pada tahun 2015 dan sedangkan judul proposal 

menjelaskan tentang strategi Majelis Ulama Indonesia dapat mengurangi 
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unsur yang dilakukan oleh sang dukun agar tidak terhindar pada perbuatan 

syirik. 

Ketiga,” peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat 

melalui kegiatan pacu jalur didesa koto rajo kecamatan kuantan hilir 

seberang kabupaten kuantan singingi “ oleh Nori Anita Santri Skripsi ini 

menjelaskan tentang bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat melalui 

kegiatan pacu jalur di koto rajo kec kuantan hilir seberang kabupaten kuantan 

singingi 

Persamaan dengan judul diatas dengan judul proposal adalah yakni 

sama menjelaskan bagaimana sejarah masuknya pacu jalur di kabupaten 

kuantan singingi yang diapit oleh 2 kabupaten. 

Sedangkan perbedaan dengan judul diatas dengan judul proposal 

adalah judul diatas menjelaskan bagaimana peningkatan ekonomi pada 

masyarakat di kecamatan kuantan hilir seberang desa koto rajo yang mana 

peningkatan ekonomi pada desa tersebut meningkat pada tahun 2016 

kemarin, dikarenakan dengan adanya partisipasi masyarakat yang dikatakan 

cukup memuaskan dari desa lain yang ada di kecamatan kuantan hilir 

seberang. Dan peningkatan tersebut di pengaruhi besar oleh pacu jalur yang 

hadiahnya mencapai 50 juta dan hadiah tersebut dapat dibagikan kepada anak 

pacu, pengurus jalur atau dukun serta kepada masyarakat tersebut. Sedangkan 

dengan judul proposal perbedaan nya sangat mencolok akan tetapi perbedaan 

tersebut disini menjelaskan bagaimana strategi  Majelis Ulama Indonesia 
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dapat mengurangi unsur yang dilakukan oleh sang dukun agar tidak terhindar 

pada perbuatan syirik. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang 

teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab 

pertanyaan penelitian
11

 Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang 

diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa penryataan-

pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoretis yang relevan 

dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif 

terhadap atau dengan masalah penelitian. 

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik 

dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, 

yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis 

umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, 

Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak 

menuju premis umum. Dari khusus ke umum.
12

 

Dari pemikiran mengenai ini yang menjadi tolak ukur atau yang 

menjadi bahan penelitian ini adalah bagaimana Majelis Ulama Indonesia ( 

                                                 
11

 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.  
12

 lihat Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010), 

39 
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MUI) cara mencegah praktek syirik. maka dapat dianalisis bahwa Strategi 

Majelis Ulama Indonesia ( MUI) ini tidak begitu saja diterapkan mengurangi 

praktik syirik pada tradisi pacu jalur, tentu saja begitu banyak langkah 

langkah atau prosedur yang dilakukan baik itu secara pendekatan atau 

peninjauan mengurangi praktik syirik pada tradisi pacu jalur 

Dari kerangka berpikir diatas, penulis akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana mengurangi praktek syirik pada pacu jalur yang 

dilakukan oleh organisasi maupun komunitas yang bersangkutan. Pertama 

akan melihat siapa yang bertindak menjadi siapa objek yang menjadi tujuan 

dalam penelitian  

Penulis selanjutnya akan mengkaji seperti cara Majelis Ulama 

Indonesia mencegah praktek syirik yang akan disampaikan dan tentunya juga 

berkaitan dengan rujukan materi yang digunakan 
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Gambar 2.1 

 

Upaya Majelis Ualama Indonesia (MUI) Dalam 

Mengurangi Praktek Syirik Pada Pacu Jalur 

Peran MUI 

1. Sebagai ahli waris tugas 

para nabi  

2. Sebagai pemberi fatwa 

3. Sebagai pembimbing dan 

pelayan umat 

4. Sebagai penegak makruf 

nahi munkar 

5. Sebagai pelopor gerakan 

tajdid 

6. Sebagai pengemban 

kepemimpinan umat 


