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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuansing 

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah 

menyentuh seluruh aspek kehidupan , di samping membawa berbagai 

kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-

persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak 

pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi 

kenyataan. 

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang 

mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua 

segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, 

sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang 

lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang 

di laluinya,melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa 

untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia 

Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu 

adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula 

yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat 

yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari 

masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat 

terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serat ciri-ciri hukum 
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Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat 

perlu dilakukan. 

MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu’ama dan cendikiawan 

muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam 

mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan 

pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia. 

Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari 

aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman 

cara pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin 

meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama , berbangsa dan 

bernegara. Respon positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang 

memiliki perhatian terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia. 

B. Visi  Misi dan Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuansing 

Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuansing terwujudnya 

masyarakat kuansing sebagai masyarakat yang madani menuju baldatun 

tayyiban wa rabbun ghofur. 

Misi Majelis Ulama Indonesia(MUI) Kuansing: 

1. Menegakkan amar makruf nahi munkar dalam masyarakat kota 

pekanbaru melalui dakwah islamiyah. 

2. Memberikan fatwa atau tausiah kepada masyarakat baik diminta 

ataupun tidak diminta. 
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3. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat yang brkaitan 

dengan akidah, syariah, dan akhlak 

4. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat terhadap 

pemberantasan buta aksara Al qur’an dan tajwid serta tahsin Al qur’an. 

5. Melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat yang terkait 

dengan masalah sholat, haji, zakat dan lain-lain. 

Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kuansing bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang berkualitas(khaira Ummah), dan kondisi 

yang aman damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah, dalam upaya 

mewujudkan kuansing sebagai kabupaten yang madani yang ridho oleh 

Allah SWT.
20

 

C. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuansing 

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan pokok orientasi  

perkhidmatan yaitu: 

1. Diniyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mendasari semua langkah dan kegiatanya pada nilai dan ajaran Islam yang 

kaffah.  

2. Irsyadiyah  

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah 

wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia pada kebaikan serta 

                                                 
20
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melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam ati yang seluas-luasnya. 

Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia di maksudkan untuk dakwah dan di 

rancang untuk selalu berdimensi dakwah. 

3. Istijabiyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

berorientasi istijabiyah. Senantiasa memberikan jawaban positif terhadap 

setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan 

(amal saleh) dan semangatberlomba dalam kebaikan (istibab fi al-khairat). 

4. Hurriyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen 

bebas dan merdeka serta tidak tergangtung maupun terpengaruh oleh pihak-

pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan 

dan pendapat 

5. Taawuniyah  

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mendasari diri pada semangat tolong menolong terhadap kaum dhu’afa untuk 

memperoleh kebaikan, ketakwaan dan meningkatkan harkat dan martabat, 

serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini didasarkan atas 

persaudaraan di kalangan seluruh lapisan Umat Islam (Ukhwah Islamiyah). 

Ukhwah Islamiya ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia 
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untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (Ukhwah wathaniyyah) dan 

memperkukuh persaudaraan kemanusian ( Ukhwah Basyariyyah). 

6. Syuriyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui 

pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai 

aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 

7. Tasamuh  

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-

masalah Khilafiyah. 

8. Qudwah  

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan 

yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat. 

9. Duwaliyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 

memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam. 



34 

 

  

 

 

 

D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau 

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-anbiya) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para 

Nabi, yaitu menyebarkan Agama Islam serta memperjuangkan terwujutnya 

suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. 

Sebagai Waratsatu al-anbiya (ahli waris tugs-tugas para Nabi), Majelis Ulama 

Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni 

memperjuangkan perubahan kehidupan agae berjalan sesuai ajaran Islam, 

walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman 

karena perjuangnnya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan 

peradaban manusia. 

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat 

Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa 

Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat 

Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta 

organisasi kegamaan. 

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat 

Majelis Ulama Indionesia berperan sebagai pelayan umat (khadim 

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

aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ualama Indonesia 
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senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun 

tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula Mejelis 

Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan 

memperjuangkan aspirasi uamt dan bangsa dalam hubungannya dengan 

pemerintah. 

4. Sebagai penegak amar makruf nahi munkar  

Mejalis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar 

makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran 

dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dengan demikian Majelis 

Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah 

(Mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki 

keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran 

Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).  

E. Struktur dan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Adapun susunan pengurus dan keanggotan komisi majelis ulama 

indonesia kabupaten kuansing periode 2015-2020 adalah: 

DEWAN PERTIMBANGAN  

Ketua  : Drs.H. Mursini,M.Si 

Wakil ketua  : Ka Kemenag Kab. Kuantan Singingi 

Sekretaris official : Suhelmon,MA 

Anggota : Dr. Yusri Rasul  

  Dr. Agus Mandar  
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  Drs. H. Chaidir Arifin  

  Drs. H. Zulbahri 

  H.M. Thaib Usman S.Pd.I 

  H. Syafruddin Dt .Angkat 

  H. Nulisman,B.A 

  H. Hasan Mhd Khatib 

  H. Ali Muhammad 

  H. Rofingi 

DEWAN PIMPINAN HARIAN 

Ketua Umum   : Drs. H. Sarpeli,M.Ag 

Wakil Ketua Umum  : H. Mulkan M, Sarin Lc,MA 

Sekretaris umum   : Suhelmon, MA 

Sekretaris    : Agusrianto,S.Ps.I 

     Ali Muhammad Afan,S.Ag 

     H. Bahrul Aswandi,S.Ag 

     Helbi Akbar,MA 

     Ahmad Muallif,MA 

Bendahara Umum  : Hj.Evi Isnaini,M.Ag 

Bendahara   : Hj.Anisah Afan, S.Ag 

Komisi Pendidikan,Seni Budaya Islam Dan Kaderisasi 

Ketua umum  : Dr.KH.Hamdani,MA 

Ketua   : Seprion, M.Pd 

Anggota   : H. Masrul Hakim,M.Pd.I 

     Drs. H. Alfiani 

     Feri Oktoberiandi,M.Pd. 

     Dede Surya Antono,M.Pd 

     Zulkifli,S.Pd.I 

     Peldawani, S.Ag 

     Devita Enggraini, S.Ag 
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Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan 

Ketua Umum  : H.Bakhtiar Saleh,MH 

Ketua   : Supenpri, SH.I 

Anggota   : Dedi Surya Mulyadi, S.Pd.I 

     H.Irsyad Azizi.Lc.MA 

     H.Zulfikar Rahman,S.Ag 

     Febrian Albirri, Lc 

Komisi dakwah dan Pengembangan Masyarakat  

Ketua umum  : Ahdanan Saleh,M.Pd 

Ketua   : Erafindo Alfaqih, Lc 

Anggota   : Sutan Rahim 

     Andriani, SH.I 

     Eka Permatasari, S.Ag 

     Hj. Maimunah, S.Pd.I 

     Nian Akhirta, S.Ag 

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat 

Ketua Umum  : Ky. Muzakkir 

Ketua   : Samsi, SE 

Anggota  : Zulhendri, ST 

     Ernawati, MA 

     Jefri Eriadi, S.Ag 

     Ruwaida, BA 

     Jauharur Rizky, SE.Sy 

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga 

Ketua   : Ir.Hj.Lisdarwati Roza 

Ketua umum  : Dra.Hj.Ermislianti 

Anggota   : Prihasni, S.Aa 

     Hj.Ismina, A.Ma 

     Susilawati, S.Pd.I 
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     Jusniwati, S.Ag 

     Kasniwati,A.Ma  

Komisi Ukhuwah Islamiyah, Iformasi Dan Komunikasi 

Ketua Umum : H.Armadis, S.Ag 

Ketua   : H.Asyunit, S.Ag 

Anggota  : Burdianto.M.Kom 

     Rinda Febrian,S.fil.I 

     Arisman Arianto,S.Sos I 

     Burhan, MA 

     Alkhairi,MA 

F. SEJARAH PACU JALUR 

Sejarah Pacu Jalur berawal abad ke-17, di mana jalur merupakan alat 

transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang 

Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu 

hingga Kecamatan Cerenti Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang 

belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar 

digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan 

sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk 

mengangkut sekitar 40-60 orang. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi 

ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian 

lambung maupun selembayung-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hulu_Kuantan,_Kuantan_Singingi
https://id.wikipedia.org/wiki/Cerenti,_Kuantan_Singingi
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payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulang-gulang) serta lambai-

lambai (tempat juru mudi berdiri). 
21

 

Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur 

menjadi tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial. 

Sebab, hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang 

mengendarai jalur berhias itu. Baru pada 100 tahun kemudian, warga melihat 

sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni 

dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini 

dikenal dengan nama Pacu Jalur. 

Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di 

sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati hari besar Islam. Namun, 

seiring perkembangan zaman, akhirnya Pacu Jalur diadakan untuk 

memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pacu 

Jalur diadakan sekitar bulan Agustus. Dapat digambarkan saat hari 

berlangsungnya Pacu Jalur, kota Jalur bagaikan lautan manusia. Terjadi 

kemacetan lalu lintas di mana-mana, dan masyarakat yang ada diperantauan 

akan terlihat lagi, mereka akan kembali hanya untuk menyaksikan acara ini. 

Biasanya jalur yang mengikuti perlombaan, bisa mencapai lebih dari 100. 

Menurut masyarakat setempat jalur adalah 'perahu besar' terbuat dari kayu 

                                                 

21
 Http//Wikipedia.com.Pacu Jalur/ Diakses 3 Mei 2015,Pukul 14:00 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Kemerdekaan_Republik_Indonesia
http://melayuonline.com/ind/encyclopedia/detail/196/pacu-jalur
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bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45-60 orang pendayung (anak 

pacu).
22

  

Pada masa penjajahan Belanda pacu jalur diadakan untuk 

memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat dan untuk memperingati hari 

kelahiran ratu Belanda wihelmina yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. 

Kegiatan pacu jalur pada zaman Belanda di mulai pada tanggal 31 agustus s/d 

1 atau 2 september. Perayaan pacu jalur tersebut dilombakan selama 2-3 hari, 

tergantung pada jumlah jalur yang ikut pacu.
 23

 

Jalur adalah sejenis perahu yang dibuat dari batang kayu utuh, tanpa 

dibelah-belah, dipotong-potong atau disambung-sambung. Ciri-cirinya adalah 

kukuh-kuat, ramping, artistik, sehingga pada waktu berpacu tidak 

dikhawatirkan pecah, jalannya laju dan sedap dipandang. Pembuatan jalur 

melalui proses yang cukup panjang, yaitu: 

1. Untuk menyusun rencana kerja pertama-tama diselenggarakan 

musyawarah atau rapek kampung yang dihadiri oleh berbagai unsur seperti 

pemuka adat, cendekiawan, kaum ibu dan pemuda, dipimpin oleh seorang 

                                                 
22

  Http//Wikipedia.com.Pacu Jalur/ Diakses 3 Mei 2015 Pukul 14:00 Wib 
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 Http//Wikipedia.com.Pacu Jalur/ Diakses 3 Mei 2015,Pukul 14:00 Wib  
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pemuka desa, biasanya pemuka adat. Bila disepakati untuk membuat jalur, 

lalu ditentukan langkah lebih lanjut. 

2. Memilih kayu. Kayu yang dicari itu harus memenuhi persyaratan kualitas 

(jenis), ukuran dan lain-lain, terutama bobot magis atau spiritualnya. Jenis 

kayu yang dipilih adalah kayu banio, kulim kuyiang atau yang lain, harus 

lurus panjangnya sekitar 25-30 meter, garis te-ngah 1-2 meter dan 

mempunyai mambang (sejenis makhluk halus). Harus dipertimbangkan 

agar setelah menjadi jalur dapat mendukung anak pacu 40-80 orang. 

Dalam acara pemilihan kayu ini peranan pawang sangat penting. Sesudah 

pilihan ditentukan dibuatlah upacara semah agar kayu itu tidak "hilang" 

secara gaib.
24

 

3. Menebang kayu. Kayu yang sudah disemah oleh pawang lain ditobang 

dengan alat kapak dan beliung. Dahan dan ranting dipisahkan. 

4. Memotong ujung. Kayu yang sudah bersih diabung (dipotong) ujungnya 

menurut ukuran tertentu sesuai dengan panjang jalur yang akan dibuat 

kemudian kulit kayu dikupas, diukur dibagi atas bagian haluan, telinga, 

lambung, dan kemudian dengan alat benang. 

5. Pendadan atau meratakan bagian depan (dada) yakni bagian atas kayu 

yang memanjang dari pangkal sampai ke ujung. 

6. Mencaruk, atau mengeruk, melubangi bagian dalam kayu yang panjang itu 

dengan ketebalan yang seimbang. 
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7. Menggiling atau memperhalus bagian samping atas sehingga terbentuk 

bagian bibir perahu sekaligus mulai membentuk bagian luar bagian 

atas.Manggaliak atau membalikkan dan menelungkupkan, yang tadinya 

terletak diatas ganti berada di bawah sehingga bagian luar dapat 

dikenakan, dirampingkan dengan leluasa. Pekerjaan ini memerlukan 

perhitungan cermat sebab harus selalu menjaga keseimbangan kete¬balan 

semua bagian jalur. Cara mengukurnya antara lain dengan membuat 

lubang-lubang kakok atau bor yang kemudian ditutup lagi dengan 

semacam pasak. 

8. Menghaluskan, mengukir terus dinaikkan ke atas ram Account pian lalu 

diasapi. 

9. Penurunan jalur ke sungai, selesailah proses pembuatan perahu yang 

ditutup dengan upacara pula 

G. ACARA PACU JALUR 

Kegiatan Pacu Jalur merupakan pesta rakyat yang terbilang sangat 

meriah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pacu Jalur merupakan 

puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya, dan segala keringat yang mereka 

keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Masyarakat Kuantan 

Singingi dan sekitamya tumpah ruah menyaksikan acara yang ditunggu-

tunggu ini. 
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Selain sebagai acara olahraga yang banyak menyedot perhatian 

masyarakat, festiyal Pacu Jalur juga mempunyai daya tarik magis tersendiri. 

Festival Pacu Jalur dalam wujudnya memang merupakan hasil budaya dan 

karya seni khas yang merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni, dan 

olah batin. Namun, masyarakat sekitar sangat percaya bahwa yang banyak 

menentukan kemenangan dalam perlombaan ini adalah olah batin dari pawang 

perahu atau dukun perahu. Keyakinan magis ini dapat dilihat dari keseluruhan 

acara ini, yakni dari persiapan pemilihan kayu, pembuatan perahu, penarikan 

perahu, hingga acara perlombaan dimulai, yang selalu diiringi oleh ritual-ritual 

magis. Pacu Jalur dengan demikian merupakan adu tunjuk kekuatan spiritual 

antar dukun jalur. Selain perlombaan, dalam pesta rakyat ini juga terdapat 

rangkaian tontonan lainnya, di antaranya Pekan Raya, Pertunjukan Sanggar 

Tari, pementasan lagu daerah, Randai Kuantan Singingi, dan pementasan 

kesenian tradisional lainnya dari kabupaten atau kota di Riau.
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