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 BAB VI  

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Setelah disajikan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa 

sistem pengelolaan Wisata Agama Masjid Agung Madani Islamic Centre 

Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu telah dilaksanakan dengan baik, 

melalui sistem pengelolaan yang terdiri dari perencanaan (plainning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan ( actuating) dan pengawasan 

(controlling)  

Dalam menyusun perencanaan (plainning) badan pengelola 

Masjid Agung Islamic Centre telah mengikut sertakan seluruh anggota 

badan pengelola dalam menyusun kegiatan, kemudian melihat keadaan 

saat sekarang sebelum membuat program-program yang berbasis wisata 

keagamaan yang nantinya akan membuat para mengunjung menyaksikan 

atraksi yang dilaksanakan tersebut seperti tabligh akbar di setiap hari-hari 

besar islam dan kegiatan lainnya. Meskipun terdapat kendala-kendala 

seperti anggaran yang tergantung dengan APBD,  yang cukup lama 

prosesnya sehingga terjadi keterlambatan kegiatan-kegiatan yang akan 

diselenggarakan tetapi ini dapat diatasi. Untuk terlaksananya kegiatan 

yang baik maka badan pengelola telah melakukan pengorganisasian  

(organizing) dengan membuat stuktur organisasi yang dibutuhkan serta 
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pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati no. 7 

tahun 2017.  

Dalam pelaksanaan (actuating) dewan penasehat dan ketua 

selalu memberikan pengarahan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta 

memberi motivasi dalam melaksanakan kegaiatan ,motivasi juga berasal 

berasal dari masyarakat dan pemerintah dengan memberikan dukungan 

moril maupun materil  dalam melaksanakan kegaiatan, dengan adanya 

pengarahan dan motivasi, badan pengelola telah melaksanakan berbagai 

kegiatan wisata agama sehingga para pengujung yang datang tidak hanya 

sekedar menikmati keindahan arsitektur masjid saja tetapi juga 

mendapatkan pesan-pesan keagamaan. serta melakukan pengawasan 

(controling) dengan memantau kegiatan yang sedang berlangsung  dan 

melaksanakan evaluasi kerja terhadap kegiatan yang telah dilaksankan 

guna melakukan perbaikan untuk kedepannya.    

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada badan 

pengelola Masjid Agung Islamic Centre dan pengunjung adalah:  

1. Kepada seluruh badan pengelola Masjid Agung Islamic Centre agar 

dapat menambah ilmu pengetahuannya tentang pengelolaan Wisata 

Agama, guna menciptakan objek wisata agama yang berkelanjutan.  

2. Badan pengelola harus terus mengembangkan seluruh kegiatan yang 

ada terutama yang berkaitan dengan wisata keagamaan, dengan 
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menciptakan kegiatan-kegiatan yang baru, pengunjung dan jamaah 

tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan itu saja  

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait misalnya, dinas 

pariwisata, duta pariwisata, biro perjalanan wisata dan lain-lain untuk 

mensosialisikan dan mempromosikan objek destinasi wisata agama 

tersebut.  

4. Kepada para pengunjung agar senantisa menjaga kebersihan 

lingkungan masjid dan membuang sampah pada tempat yang telah 

disediakan  

 


