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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak potensi kepariwisataan mulai dari 

keragaman keindahan alam, suku bangsa hingga agama masyarakatnya dapat 

menjadi modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran 

dan yang sangat baik mendorong hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota 

di Indonesia memprioritaskan pembangunan kepariwisataan. Hal ini 

dikarenakan setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda untuk 

dijadikan daya tarik masing-masing daerah. Salah satu daya tarik wisata yang 

cukup banyak dikembangkan adalah wisata religi atau keagamaan.  

Wisata keagamaan atau religi menurut suyono (2004) di maknai 

sebagai kegiatan wisata ke tempat yang mempunyai makna khusus, biasanya 

berupa tempat memiliki makna khusus mulai dari masjid, makam, maupun 

candi. Adanya objek wisata religi atau islami tentu memberikan pengaruh baik 

bagi ekonomi masyarakat local maupun perkembangan budaya dan 

peningkatan ilmu keagamaan bagi wisatawan yang datang.  

Di Indonesia beberapa tempat ibadah yang dijadikan sebagai destinasi 

wisata religi adalah Masjid Istiqlal Jakarta dan yang paling terkenal di 

Indonesia Pura Tanah Lot yang berlokasi di Bali adalah tempat beribadah bagi 

umat hindu. Selain Jakarta dan Bali, provinsi Riau juga memiliki destinasi 

wisata religi. Salah satu wisata religi yang paling terkenal di provinsi Riau 

adalah wisata religi Masjid Agung Madani Islamic Center yang terletak di 
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Kabupaten Rokan Hulu. Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten 

Rokan Hulu menjadi Masjid terbaik Se-Indonesia pada tahun 2015 menurut 

penilaian yang telah dilakukan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia 

(KEMENAG RI), sesuai dengan keputusan Dewan Penilaian Masjid Agung 

Percontohan Nomor 01/PM.MA/IX/2015, Tentang penetapan Masjid Agung 

Percontohan Tingkat Nasional tahun 2015. Selain menjadi tempat ibadah 

Masjid Agung Madani Islamic Center juga sekaligus menjadi sasaran tujuan 

wisata religi dari dalam maupun dari luar daerah, dan bahkan tujuan 

wisatawan dari negara tetangga seperti Malaysia. 

Tabel 1.1 Data jumlah wisatawan Malaysia 

 

No Bulan Jumlah pengunjung Negara asal 

1 Juli 35 Malaysia 

2 September 35 Malaysia 

3 November 11 Malaysia 

Sumber: Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu 2017 

Perbedaan Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten Rokan 

Hulu dengan Masjid Agung lainnya di Indonesia adalah dari segi fasilitasnya. 

Masjid Agung mempunyai keunggulan dibanding masjid Agung lainnya di 

Indonesia, yaitu Masjid Agung Madani Islamic Center memiliki menara 99 

Meter, SMP Tahfidz Al-Qur’an. Institut Sains Al-Qur’an (ISQ) Syeikh 

Ibrahim, Perpustakaan Digital berstandar Internasional, kemakmuran 

masjidnya, keindahan fisik bangunanya, dan pemeliharaanya. Atas dasar itulah 

Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan 

menjadi Masjid Terbaik se-Indonesia pada tahun 2015. 
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Hal ini disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs. H. Ahmad Supardi 

Hasibuan kepada sejumlah wartawan berbagai media cektak dan elektronik 

yang terbit di provinsi Riau, Selasa (22/12/2015) bertempat di kantor, Jalan 

Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah, Kota Pasir Pengaraian. “ 

Dikatakannya, hasil penilaian ini menjadi kado akhir tahun bagi masyarakat 

rohul, dimana masjid kebanggaannya menjadi masjid Percontohan Teladan 

Tingkat Nasional, yang tidak ternilai harganya, sebab ternyata masjid agung 

ataupun masjid Tingkat II sebanyakn 650 Kabupaten/Kota se Indonesia, 

Masjid Rokan Hulu menjadi masjid terbaik daripada yang lainnya. 

Keunggulan Masjid Agung Rokan Hulu dibandingkan yang lainnya bahwa 

Masjid Agung Madani Islamic Center Rohul memiliki kelebihan, antara lain 

punya menara 99 M, SMP Tahfidz Al-Qur’an, Institut Sains Al-Qur’an (ISQ) 

Syeikh Ibrahim, Perpustakaan Digita berstandar Internasional, kemakmuran 

masjidnya, keindahan fisik bangunannya, pemeliharaannya, dan lain-lain”. 

Berdirinya Masjid Agung Madani Islamic dilatarbelakangi karena 

belum adanya masjid untuk dijadikan sebagai pusat aktifitas sekaligus 

simbolnya umat islam di Rokan Hulu, dan terlebih lagi daerah kabupaten 

Rokan Hulu dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk. Masjid Agung Madani 

Islamic Center merupakan Masjid yang didesain seperti Masjid Nabawi di 

Madinah. Masjid Agung Madani Islamic Center telah menjadi icon kabupaten 

Rokan Hulu yang dijuluki sebagai negeri seribu suluk ini telah  meningkatkan 

fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, 

melainkan telah diperluas sesuai dengan mottonya masjid sebagai sarana 

ibadah, meraih berkah meningkatkan marwah. 
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Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu 

mempunyai 2 Imam besar yaitu H, Indra Gunawan,S.Th.I dan H. Azhar 

Dharma,SE,M.Si. Imam besar Masjid Agung Madani Islamic Center 

merupakan Qori Internasional dan hafidz Al-Qur’an. Imam besar Indra 

Gunawan merupakan juara 1 MTQ Internasional di Malaysia tahun 2004, 

sedangkan H. Azhar Dharma,SE pernah mengikuti MTQ di Iran. Kemudian 

Dakwah bulanan dengan melaksanakan Iktikaf setiap minggu ke tiga yang di 

pimpin rutin oleh Ustadz Abdul Somad,Lc.MA pakar hadist provinsi Riau.   

Masjid Agung Madani Islamic Center merupakan aset milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang pembangunannya didanai 

oleh APBD Kabupaten Rokan Hulu menghabiskan dana kurang lebih 400 

Miliyar. Selain menjadi Masjid terbaik tingkat Nasional, Masjid Agung 

Madani Islamic Center juga menjadi destinasi Pariwisata Religi Favorit di 

Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Setelah dinobatkannya Masjid 

Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu sebagai masjid Agung terbaik se-

Indonesia membuat masyarakat penasaran untuk mengunjungi Masjid Agung 

Madani Islamic Center. Para Wisatawan yang datang dari berbagai daerah 

tersebut tidak kurang dari 5 ribu pengunjung setiap minggunya dan terjadi 

peningkatan pengunjung setiap tahun hal ini dapat di lihat dari data di bawah 

ini: 

Tabel 1.2  Data Jumlah Pengunjung 

No Tahun Jumlah 

1 2016 106.282 

2 2017 110.753 

Sumber: Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu 2017 
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Motivasi para wisatawan berkunjung ke Masjid Agung Madani Islamic 

Center adalah mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah yang rutin 

dan juga sekaligus berwisata untuk berfoto atau sekedar melihat bangunan 

arsitektur menyerupai Masjid Nabawi yang terdapat di dalam Masjid tersebut.  

Masjid Agung Madani Islamic Center setiap harinya menjadi ramai, 

hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

Drs.H.Achmad,M.si untuk mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk 

melaksanakan sholat zuhur dan ashar berjamaah wajib pagi seluruh pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, namun 

sekarang ini karena adanya pergantian Bupati kabupaten Rokan Hulu 

kebijakan sholat berjamaah tersebut tidak diterapkan lagi sehingga pegawai 

Aparatur Sipil Negara hanya di wajibkan untuk mendengarkan ceramah setiap 

selasa pagi wajib bagi pegawai Aparatur yang bekerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Pengelolaan merupakan implementasi dari perencanaan organisasi. 

Menurut Siswanto, 73: 2005) Dalam konteks pengelolaan manajemen disini 

lebih diarahkan pada keberadaan organisasi salah satu cirri utama organisasi 

yaitu adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu 

ikatan, norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan, ciri kedua adanya 

hubungan timbal baik dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan, 

sedangkan cirri yang ketiga diarahkan pada satu titik tertentu yaitu tujuan yang 

direalisasikan (Ahsana Mustika Ati, 2011).  

Pengelolaan Masjid Agung Madani Islamic Center ini sepenuhnya 

diurus oleh Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan 
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Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu  Nomor 44 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center 

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Peraturan Bupati Rokan Hulu 

Nomor 44 tahun 2014 menjelaskan tentang Pembentukan Badan Pengelola 

Masjid Agung Madani Islamic Center dan susunan organisasi, tugas pokok 

dan fungsi, pengangkatan dalam jabatan, tata kerja, dewan penasehat di bidang 

idarah, riayah, imarah dan tarbiyah islamiyah, imam besar, dan sumber 

pembiayaan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center. Badan 

Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center diketuai oleh H. Zulyadaini, 

dalam pengelolaannya H. Zulyadaini dibantu oleh 54 pekerja professional 

yang terdiri dari Pegawai Sekretariat, dan pegawai staf di bidang idarah, 

imarah, dan ri;ayah. Adapun program-program kegiatan terencana yang di 

terapkan oleh pengurus atau pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center 

adalah Program Kemakmuran Masjid diantaranya ialah: 

a) Menyelenggarakan ibadah sholat Fardhu wajib bagi para Aparatur Sipil 

Negara di lingkungan Pemerintah Daerah 

b) Menyelenggarakan kegiatan social ekonomi (koperasi masjid) 

c) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (Tahfiz Qur’an) 

d) Menyelenggarakan kultum setiap Sholat Zuhur 

e) Melakukan sujud tilawah dan ceramah Agama setiap Subuh dan jum’at 

pagi 

Selain program kemakmuran masjid, Masjid Agung Madani Islamic 

Center juga menerapkan peraturan atau kode etik yang diberlakukan untuk 

para wisatawan yang datang demi menjaga ketertiban dalam berwisata di 

Masjid Agung Madani Islamic Center. 
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Departemen Budaya dan Pariwisata (2004) menjelaskan bahwa tolok 

ukur keberhasilan pembanguan suatu pariwisata untuk memperoleh 

pemasukan adalah kunjungan wisatawan, pengeluaran dan kunjungan 

wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan maupun menggerakkan 

ekonomi dari suatu kota ke kota lain maupun dari perkotaan ke pedesaan yaitu 

dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah tujuan 

wisata yang bersangkutan ( Rohman, 2016: 116).  

 Berdasarkan berbagai uraian permasalahan yang dimiliki oleh Masjid 

Agung Madani Islamic Center di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS PENGELOLAAN MASJID 

AGUNG MADANI ISLAMIC CENTER SEBAGAI OBJEK WISATA 

RELIGI DI KABUPATEN ROKAN HULU” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pengelolaan Masjid Agung Madani Islamic Center sebagai 

objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu? 

1.2.2 Apa saja faktor yang menjadi daya tarik objek wisata religi di Kabupaten 

Rokan Hulu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Untuk mengetahui pengelolaan Masjid Agung Madani Islamic Center 

sebagai objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu? 

1.3.2  Untuk mengetahui faktor daya tarik Masjid Agung Madani Islamic 

Center sebagai objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan 

program S1 pada jurusan Ilmu Administrai Negara fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

1.4.2  Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada tempat atau 

Badan Pengelolaan Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten 

Rokan Hulu. 

1.4.3 Menambah daftar pustaka untuk dijadikan referensi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan agar penelitian 

ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan dan dapat 

mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis 

membatasi hanya pada pengelolaan administrasi , pengelolaan fasilitas, dan 

pengelolaan program kegiatan dari Masjid Agung Madani Islamic Center 

kabupaten Rokan Hulu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dari penulisan skripsi ini, maka penulis 

membaginya dalam VI BAB sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan masalah secara umum tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari 

penelitian. 

BAB III  :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini juga akan 

menjelaskan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran, dan 

teknik pengujian penelitian. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat dan profil dari 

Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan hasil dari analisa data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan untuk menjawab permasalahan yang akan 

diajukan dalam penelitian. 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi di dalam 

bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan, serta sasaran 

yang relevan untuk penelitian selanjutnya. 


