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    BAB I  

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

Sejak dulu, manusia selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Ciri itu selalu terlihat pada pola kehidupan manusia baik 

sebagai bangsa primitif maupun modern. Zaman modern ini ditandai dengan 

meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan Sosial Ekonomi 

yang ditunjang dengan kemajuan teknologi sehingga mendorong manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. Teori yang di kemukakan Abraham Maslow 

menyebutkan bahwa manusia selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan 

yang kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan dengan 

mengikuti suatu hirarki.
1
 

Pariwisata menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 pada bab 1 

pasal 1 ayat (3) adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, Pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah.
2
 Dan terdapat juga di dalam Undang-

Undang Kepariwisataan Nomor 9 Tahun 1990 “ Pariwisata merupakan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan 

daya Tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya”. 

Salah satu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia 

selain sandang dan pangan adalah Agama (Keyakinan). Jika kita perhatikan 

motivasi perjalanan sejak zaman kuno, banyak pedagang-pedagang Yunani, 

Arab, India, dan Eropa Barat yang melakukan perjalanan, disamping 

bertujuan untuk mencari peluang bisnis juga untuk memenuhi keingintahuan 

bangsa-bangsa yang dikunjungi, dan penyebaran Agama. Dorongan 

keagamaan membuat seseorang sering melakukan ziarah-ziarah jauh ke 

tempat-tempat ibadah yang dihormati, sebagai contoh: “Seorang bernama 
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Ibnu Bathuta melakukan perjalanan dari Afrika ke Mekah dan Madinah 

selama 7 tahun dengan jarak tempuh 79.000 mil dan menyebut dirinya “The 

First Traveller of Islam”. 
3
 

Dorongan keagamaan membuat seseorang ingin melakukan ziarah 

yang jauh ke tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Selain dorongan 

keagamaan, dorongan untuk memperlebar hubungan ekonomi dan kemajuan 

suatu bangsa juga telah mendorong orang untuk melakukan perjalanan yang 

jauh. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Ali Imran: 97 

                                 

                           

“ Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim, Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia,  

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 

orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam ”.
4
 

 

Motif wisata Spritual merupakan salah satu tipe wisata yang tertua 

dibandingkan dengan motif wisata yang lainnya. Sebelum orang mengadakan 

perjalanan untuk rekreasi, bisnis, olahraga, dan sebagainya, orang sudah 

melakukan perjalanan wisata ziarah untuk keperluan keagamaan. 
5
  

Di era modern ini, dorongan kebutuhan dari suatu perjalanan tersebut 

timbul demi kepentingan hidup manusia. Motivasi atau dorongan orang untuk 

melakukan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan berupa jasa 

pariwisata yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun 

pemerintahan daerah, sehingga permintaan akan jasa pariwisata tersebut juga 
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akan meningkat apabila terjadi peningkatan jumlah orang yang akan 

melakukan perjalanan.
6
 

Dalam penelitian ini, unsur budaya yang menjadi penarik 

kepariwisataan adalah dari segi arsitektur yang dimiliki oleh Masjid Agung 

Islamic Centre Pasir Pengaraian tersebut, dan menjadi suatu masjid yang 

mempunyai keindahan yang dapat membuat takjub bagi orang yang 

mengunjunginya, sehingga tidak diherankan lagi telah banyak pengunjung 

yang berziarah untuk mengunjungi masjid tersebut baik dari dalam daerah 

maupun dari luar daerah, dengan motivasi kunjungan yang berbeda-beda. 

Dengan adanya Masjid Islamic Centre ini diharapkan akan dapat menjadi 

daya tarik bagi wisatawan luar daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk 

mengunjunginya dan menjadi Icon wisata bagi kota tersebut. 

Masjid indah dan rapi penuh seni ini,  merupakan Masjid yang di 

desain seperti  Masjid Nabawi di Madinah.  Bangunan Masjid Agung Islamic 

Centre Pasir Pengaraian  penuh dengan lambang dan simbol keislaman, yang 

mempunyai makna dan arti yang mendalam, memperlihatkan betapa tinggi 

dan mulianya Agama Islam. Masjid Agung yang telah menjadi Icon 

Kabupaten Rokan Hulu yang di juluki Negeri Seribu Suluk  ini telah 

meningkatkan fungsi masjid yang tidak hanya sekedar tempat melaksanakan 

ibadah sholat saja, melainkan juga telah di perluas sesuai dengan motto nya 

masjid sebagai sarana ibadah, meraih berkah meningkatkan marwah, dimana 

masjid ini telah di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana serta 

program dan kegiatan yang terencana, terukur serta mempunyai visi yang 

jauh kedepan, sehingga Masjid Agung  Islamic Centre Pasir Pengaraian telah 

menunjukkan bagaimana masjid yang profesional dan paripurna.
7
 

Masjid Agung  Islamic Centre  Pasir Pengaraian adalah Masjid Agung 

pada tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Pendiriannya digagas oleh Bupati 

Rokan Hulu Drs. H. Achmad M.Si, dan menjadi Icon Kabupaten Rokan Hulu 

yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Pembangunan Masjid Agung  
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Islamic Centre  Rokan Hulu dimulai pada 29 Desember Tahun 2008, 

didirikan diatas lahan seluas 22 Ha, dengan luas bangunan 15.800 M, dan 

pelaksanaan bangunannya dipercayakan kepada PT. Citra Murni Semesta 

Jakarta sebagai Konsultan Perencana, PT. Holistika Prima Grahita sebagai 

konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana PT. Total Bangun Persada.
8
 

Jadi, dari sekian banyak unsur universal kebudayaan Wisata Agama di 

Indonesia, penulis mengambil salah satu penelitian Wisata Agama yang 

menarik yaitu di Masjid Agung  Islamic Centre Pasir Pengaraian. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penulisan skripsi ini, 

maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut : 

1. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah 

instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang 

diharapkan untuk dilakukan oleh instansi / kantor sesuai dengan posisi 

kantor tersebut
9
 . Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran 

meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.
10

 

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  merupakan Dinas yang bertanggung 

jawab di bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan 

pemerintahan yang terkait dengan kepariwisataan,  Sedangkan Pariwisata  

Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud 

dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
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oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah. 

3. Masjid Agung  Islamic Centre Pasir Pengaraian adalah Masjid Agung pada 

tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang Pendiriannya digagas oleh Bupati 

Rokan Hulu Drs. H. Achmad M.Si, dan menjadi Icon Kabupaten Rokan 

Hulu yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Pembangunan Masjid 

Agung Islamic Centre Rokan Hulu dimulai pada Tahun 2008, didirikan 

diatas lahan seluas 22 Ha, dengan luas bangunan 15.800 M, dan 

pelaksanaan bangunannya dipercayakan kepada PT. Citra Murni Semesta 

Jakarta sebagai Konsultan Perencana, PT. Holistika Prima Grahita sebagai 

konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana PT. Total Bangun Persada.
11

 

4. Wisata Agama  berasal dari kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah 

Rihlah artinya aktivitas perjalanan  dari satu tempat ke tempat yang 

lainnya dengan tujuan tertentu.  Di dalam referensi lain istilah wisata 

agama  atau sering disebut sebagai wisata pilgrim adalah jenis wisata yang 

dilakukan untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. 
12

 

 

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana peran 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu terhadap Masjid 

Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian sebagai Tujuan Wisata Agama” ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan suatu masalah yang sangat 

penting, karena dengan suatu tujuan suatu penelitian bisa menemukan 

hasilnya. Atas dasar ini tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran 
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Dinas Pariwisata Rokan Hulu terhadap Masjid Agung  Islamic Centre sebagai 

Tujuan Wisata Agama. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan dari penelitian ini bagi peneliti khususnya dan bagi 

pihak lain pada umumnya yaitu : 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan keilmuan 

Manajemen Dakwah khususnya di bidang Manajemen Travelling Haji 

Umrah dan Wisata Keagamaan dalam hal perencanaan pembangunan 

Wisata Agama. 

b. Sebagai informasi mengenai seberapa besar Peran Dinas Pariwisata 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Masjid Agung 

Islamic Centre Pasir Pengaraian sebagai Tujuan Wisata Agama. 

c. Untuk membangun wawasan serta cakrawala berpikir bagi penulis dalam 

kajian ilmiah, dan juga memperdalam pengetahuan sesuai dengan disiplin 

ilmu Manejemen Dakwah. 

d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata S1 pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka. bab ini berisikan tentang kerangka  teori, kajian 

terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini berisikan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, subyek dan objek penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV Bab ini berisi mengenai gambaran umum fokus penelitian yang 

berkaitan dengan Subyek Penelitian. 

BAB V Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

BAB VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


