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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa 

narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Masjid Agung Madani 

Islamic Center sebagai objek wisata religi dikabupaten Rokan Hulu sangat 

baik, hal ini dapat dilihat dari: 

a) Pengelolaan Idarah Masjid 

Dibidang Idarah Masjid, Masjid Agung Madani Islaic Center  

memiliki kepengurusan yang dilantik secara langsung oleh Bupati Rokan 

Hulu, memiliki uraian kerja dan struktur kepengurusan yang baik, 

memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan tersendiri, 

melakukan rapat rutin dalam seminggu atau sebulan  dengan agenda 

pembahasan evaluasi kinerja pegawai dan pembentukan panitia acara, 

melakukan rapat pleno dengan agenda  evaluasi keseluruhan meliputi 

evaluasi kinerja pegawai secara keseluruhan, pembahasan permasalahan-

permasalah dalam satu tahun, dan perencanaan kebutuhan di tahun yang 

akan datang. Karena faktor managemen yang baik, Masjid Agung Madani 

Islamic Center ditetapkan sebagai Masjid Agung Percontohan Terbaik 

tingkat Nasional pada tahun 2015.  

b) Pengelolaan Riayah Masjid 

Fasilitas yang disediakan oleh pengelola Masjid Agung Madani 

Islamic Center sangat lengkap yaitu baik itu fasilitas utama maupun fsilitas 
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penunjang. Fasilitas-fasilitas yang disediakan meliputi tempat ibadah yang 

nyaman, tempat wudhu yang memadai, halaman parker yang luas, 

memiliki ruang tamu khusus (VIP), memiliki ruang serba guna (Aula), 

memiliki alat perlengkapan sholat wanita yang memadai, memiliki 

perpustakaan digital berstandar internasional, memiliki taman bermain, 

memili bisnis center, memiliki klinik atau pelayanan kesehatan, memiliki 

ruang kesekretariatan sendiri, memiliki sarana berolah raga, dan yang 

menarik perhatian adalah memiliki menara 99 Meter yang menjadi 

keunggulan Masjid Agung Madani Islamic Center. Keunggulah fasilitas 

yang dimiliki Masjid Agung Madani Islamic Center yang menjadikan 

Masjid Agung Madani Islamic Center menjadi masjid terbaik se-Indonesia 

pada tahun 2015 menurut penilaian yang telah ditetapkan olek Kementrian 

Agama  Republik Indonesia (Kemenag RI). 

Dalam pengelolaan fasilitas masjid, Pengelolaan fasilitas tersebut 

berada di bawah pengawasan Dinas Perumahan dan Pemukiman selaku 

Kepala Bidang Pemeliharaan fasilitas Masjid Agung Madani Islamic 

Center. Setiap permasalahan mengenai fasilitas yang disediakan berada 

dibawah tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabputaen 

Rokan Hulu. Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang dilakukan oleh 

pengurus atau pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center mendapat 

respon yang baik dan memuaskan di hati pengunjung atau wisatawan yang 

datang. 
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c) Pengelolaan Imarah Masjid 

Pengelolaan dibidang imarah masjid atau kemakmuran masjid 

sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program atau 

kegiatan yang telah diselenggarakan seperti kegiatan pendidikan formal 

dan non-formal antara lain SMP Tahfidz AlQuran, ISQ ( Institut 

SainsAlQuran) Syekh Ibrahim, pengajian rutin untuk seluruh Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Komplek Perkantoran 

Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan tabligh akbar, penyelenggaraan doa 

bersama akhir tahun, pemberdayaan kegiatan social keagamaan seperti 

penyedian kendaraan operasional ambulan dan mobil jenazah, pelayanan 

kesehatan untuk jamaah atau pengunjung,  pembinaan remaja masjid 

dengan dibentuk suatu ikatan remaja masjid tersendiri yang diberi nama 

Ikatan Remaja Masjid Agung Islamic Center, pemberdayaan social 

ekonomi seperti bisnis center yang dikelola oleh Islamic center untuk 

pemberian gaji pegawai masjid. 

d) Faktor Daya Tarik Masjid Agung Madani Islamic Center 

Faktor yang menjadi daya tarik dalam berkunjung ke Masjid Agung 

Madani Islamic Center adalah Bangunan masjid Agung Madani Islamic 

Center, Menara 99 Meter, dan Program Kemakmuran Masjidnya yang 

disediakan bagi pengunjung yang datang. Hal demikan yang menjadi daya 

tarik dari ibjek wisata religi Masjid Agung Madani Islamic Center. 

Hasil wawancara diatas merupakan kesimpulan bahwa pengelola 

Masjid Agung Madani Islamic Center sebagai objek wisata religi sudah 

sangat memuaskan dan mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan 
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dengan masjid-masjid Agung lainnya. Hal inilah yang menjadikan Masjid 

Agung Madani Islamic Center menjadi Masjid Agung Percontohan Terbaik 

se-Indonesia pada tahun 2015 yang telah tetapkan oleh Kementrian Agama 

Republi Indonesia (KEMENAG RI) sesuai dengan penilaian yang telah 

dilakukan oleh Dewan Penilain Masjid Agung Percontohan  Nomor 

01/DPM.MA/IX/2015 tentang Penetapan Masjid Agung Percontohan 

Tingkat Nasioanal Tahun 2015. 

 

6.2 Saran 

Masjid Agung Madani Islamic Center telah menjadi ikon kabupaten 

Rokan Hulu dan menjadi destinasi wisata religi favorite di provinsi Riau 

khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya prestasi yang diterima 

oleh Masjid Agung Madani Islamic Center, pihak pengelola harus mampu 

menjaga amanah yang telah ditipkan dari masyarakat maupun wisatawan yang 

datang. Pengelolaan fasilitas harus dijaga dengan berkoordinasi secara 

maksimal dengan dinas terkait yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta 

Dinas perumahan dan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu selaku Kepala 

Bidang Pemeliharaan Fasilitas Masjid Agung Madani Islamic Center. Dengan 

adanya koordinasi yang baik, maka pengelolaan objek wisata religi akan 

semakin baik, sehingga lebih dikenal di Indonesia.  

Dengan ditetapkannya Masjid Agung Madani Islamic Center menjadi 

Masjid Agung Percontohan Tingkat Nasional dan sekaligus menjadi objek 

wisata religi favorite di Provinsi Riau, Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu 
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sebaiknya juga ikut berperan dalam menjaga kelestarian objek wisata religi 

Masjid Agung Madani Islamic Center dengan lebih menimbulkan semangat 

untuk terus memakmurkan masjid agung dan masjid-masjid lainnya. 

 

 

 


