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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu 

sendiri. Hal inipun dapat ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang 

melakukan pejalanan untuk memenuhi keingintahuan serta menyebarkan 

agama, hal itulah yang dilakukan oleh pedangang-pedangang Quraisy, Yunani, 

serta India. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Al-Quraisy ayat 1-4 : 

                             

                        

 

Artinya :“1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, 2. (Yaitu) kebiasaan 

mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas 3. Maka 

hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah) 

4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
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 Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang 

ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. 

Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-

penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. ini adalah suatu nikmat yang 

amat besar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu sewajarnyalah mereka 

menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.

                                                             
1 DEPAG, RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, 547. 
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Saat ini pengelolaan pariwisata dititik beratkan pada setiap daerah, 

karena daerah yang memiliki potensi serta objek dan daya tarik wisata 

(ODTW) mempunyai otonomi daerah, yang dituntut harus dapat 

meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) agar dapat 

membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat 

meningkatkan APBD tentunya berbagai cara yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Salah satu dengan memperbaiki tingkat dan keadaan hidup 

penduduk disuatu daerah, dan juga menciptakan lingkungan hidup yang 

fungsionil, menyenangkan, aman, menarik dan lebih indah untuk orang-orang 

yang tinggal disana, serta pendatang. 
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Maka dalam pengelolaan kepariwisataan diperlukan adanya 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan  agar dapat 

mengurangi dampak ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat terutama 

di daerah tujuan wisata,  dan pada hakekatnya pariwisata bertumpu pada 

keunikan, kekhasan, dan keaslian alam serta budaya yang ada dalam suatu 

masyarakat daerah. Hakekat ini menjadi konsep dasar dalam pengelolaan  

pariwisata khususnya diIndonesia, maka dalam pengelolaan dan 

pengembangan pariwisata harus mengutamakan keseimbangan anatara lain 
3
: 

1. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,artinya agama harus 

selalu ditempatkan sebagai acuan nilai-nilai fundamental yang tertinggi. 

                                                             
2
 Muljayadi A,J, Kepariwisataan Dan Perjalanan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68. 

3
 Ridwan, Mohamad. Perencanaan Pengembangan Pariwisata, (Medan: PT. Softmedia, 

2012), 15. 
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2. Hubungan antar sesama manusia dengan manusia artinya, perlu ada 

keseimbangan hubungan antar individu dengan individu dan masyarakat 

dimana kita hidup, demikian pula dalam memenuhi kebutuhan jamani dan 

rohani. 

3. Hubungan manusia dengan dengan alam sekitarnya, artinya mutlak pula 

adanya keseimbangan antara pemanfaatan alam dan pelestarian alam demi 

timbulnya pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

pasal 1dijelaskan bahwa :  

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi  

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata  

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan  

4. Daya tarik wisata adalah, segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan  

Indonesia memiliki potensi wisata yang beranekaragam mulai dari 

wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari dan lain sebagainya. Salah satu 

potensi wisata yang berkembang saat ini adalah wisata agama  yang 

merupakan jenis wisata yang dilakukan untuk melihat atau menyaksikan 
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upacara-upacara keagaamaan adapun hal yang menjadikan motivasi utama 

wisata agama adalah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 

kegamaan tersebut.
4
 Bahkan wisata  agama merupakan salah satu tipe wisata 

tertua sebelum adanya suatu perjalanan untuk rekreasi, bisnis, dan olahraga. 

Di negara yang telah menempati peringkat pertama dengan penduduk 

yang mayoritas muslim sekitar 230 juta jiwa, sudah tentu meninggalkan begitu 

banyak warisan budaya yang bertebaran dari sabang sampai merauke. Baik 

berupa masjid-masjid, keraton peninggalan para raja dan sultan islam tempo 

dulu yang layak untuk dijaga, dirawat, dan dilestarikan umat islam. Diantara 

warisan tersebut yang perlu dijaga dan dilestarikan yaitu berupa bangunan 

masjid yang menonjol dari sisi kesejarahannya, ada pula yang dikenal dari 

segi keindahannya arsiteksturnya. 
5
  

Salah satu tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata 

keagamaan adalah untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan terhadap 

agama yang mereka anut. Salah satu bentuk objek wisata keagamaan yang ada 

di Provinsi Riau yaitu Masjid Agung Islamic Centre yang terletak di Pasir 

Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan Masjid Agung Islamic 

Center 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 

                                                             
4
 Sukayat Tata, Manajemen Haji, Umrah Dan Wisata Agama( Bandung: Simbioasa 

Rekatama Media, 2016), 30.  

5
 Bawazir Tohir, Panduan Praktis Wisata Syariah(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 

2013), 67. 
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Konsultan Perencana, PT. Holistika Prima Grahita sebagai konsultan 

pengawas dan kontraktor pelaksana PT. Total Bangun Persada.
6
 

Masjid ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar 

daerah bahkan wisatawan manca negara, hal ini disebabkan karena masjid ini 

memiliki daya tarik utama yaitu arsitektur masjid yang indah, arsitek masjid 

mengadopsi bangunan masjid modern bergaya arabia seperti masjid Nabawi,  

serta menara 99 meter yang merupakan ciri khas dari Masjid Agung Islamic 

Centre tersebut, mempunyai SMP tahfidz Al-quran, mempunyai Institut Sains 

Al-Quran (ISQ) Syekh Ibrahim, perpustakaan digital berstandar Internasional, 

serta pemeliharaan program keagamaan seperti tausiah, dan sujud tilawah dan 

iktikaf yang secara rutin dilakukan di masjid tersebut sehingga para wisatawan 

yang telah mengunjungi masjid tersebut mendapatkan kualitas wawasan 

keagamaan serta tersedianya sarana dan prasarana untuk para wisatawan.  

Sehingga dengan keunggulan yang dimilki Masjid Agung Islamic Centre 

dapat menarik banyak wisatawan untuk mengunjungi masjid tersebut  

 Bahkan Pada hari biasa, rata-rata jumlah kunjungan masyarakat ke 

Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian antara 200 hingga 300 orang 

per harinya sedangkan pada hari Sabtu-Minggu rata-rata kunjungannya bisa 

mencapai 500 an orang. Bahkan pada libur akhir tahun 2015 yang lalu, tercatat 

10 ribu pengunjung yang wisata religi ke masjid ini.
7
 Lalu pada tahun 2016 

sampai saat ini jumlah pengunjung telah tercatat sebanyak 248.160 

                                                             
6
 Profil Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian- Rokan Hulu- Riau-Indonesia, 

2016, 8. 

7
 file:///C:/Users/User/Downloads/info%20mamic/GoRiau.htm  ( diakses 27 maret 2018 

pukul 08.00)  
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pengunjung.
8
 Padahal Masjid Agung Islamic Center baru berdiri sekitar 8 

tahun dan baru resmi sebagai wisata keagamaan selama 3 tahun belakangan 

ini  dan masih tergolong baru. Maka dengan demikian diperlukanlah 

pengelolaan yang baik khususnya di bidang pariwisata agar menciptakan 

wisata keagamaan yang berkelanjutan.  

Dari beberapa gejala dan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul 

“Pengelolaan Wisata Keagamaan Masjid Agung Islamic Center  Pasir 

Pengaraian Kab. Rokan Hulu”  

B. Penegasan istilah  

Dalam penulisan yang berjudul “  Pengelolaan Wisata Keagamaan 

Masjid Agung  Islamic Center Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu” ini, 

penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada 

beberapa kunci yang penulis anggap penting. Dengan maksud, untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman terhadap judul 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah 

berikut:  

1. Pengelolaan 

Kata mengelola merupakan asal kata kerja dari pengelolaan, istilah 

pengelolaan sama hal denganya dengan manjemen  yaitu yang berasal dari 

kata to manage, yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, atau 

mengelola untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang 

                                                             
8
 Data jumlah  kunjungan  Masjid Agung Islamic Centre tahun  2016,2017 dan 2018 
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telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk 

bekerja.
9
   

Jadi pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menggerakkan orang lain yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan serta pengawasan  untuk mencapai sebuah tujuan yang telah 

ditetapkan.  

2. Wisata Keagamaan   

Di dalam kamus bahasa arab pariwisata disebut dengan istilah 

rihlah yang artinya berpergian atau melakukan perjalanan khusus dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu.  dan disebut juga 

dengan wisata pilgrim yang dilakukan untuk melihat atau menyaksikan 

upacara-upacara keagaamaan. 
10

 

Jadi wisata keagamaan merupakan kegiatan berpergian 

mengunjungi tempat tertentu yang berkaitan dengan agama itu sendiri 

dengan tujuan untuk meningkatkan rasa keimanan dan kepercayaan 

terhadap agama yang dianut.  

3. Masjid Agung Islamic Center  

Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian adalah 

Masjid Agung pada tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang Pendiriannya 

                                                             
9
 Zasri M Ali, Dasar-Dasar Manejemen ( Pekanbaru: Suksa Press,2008), 1. 

10
 Sukayat Tata, Manajemen Haji, Umrah Dan Wisata Agama, 30.  
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digagas oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H. Achmad M.Si, dan menjadi icon 

Kabupaten Rokan Hulu yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk.
11

 

C. Rumusan masalah  

Berdasarkan dengan masalah diatas, maka rumusan masalah fokus 

kepada bagaimana “pengelolaan wisata Keagamaan Masjid Agung Islamic 

Center Pasir Pengaraian kab. Rokan Hulu?   

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, 

maka Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan 

wisata Keagamaan Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian 

kab. Rokan Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan  

pengelolaan wisata keagamaan Masjid Agung  Islamic Center Pasir 

Pengaraian kab. Rokan Hulu sehingga dapat menjadi rujukan jika 

nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama  

b. Memperkaya khasanah ilmu Manajemen Dakwah, khususnya yang 

berhubungan dengan pengelolaan wisata keagamaan  

                                                             
11

 Profil Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian- Rokan Hulu- Riau-Indonesia, 

2016, 8. 
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c. Sebagai bahan bacaan bagi jurusan Manajemen Dakwah pada Fakutas 

Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau  

2. Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk menerapkan pengelolaan wisata keagamaan terutama 

yang berada di Provinsi Riau dalam rangka meraih tujuan yang telah di 

tetapkan  

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dan Komunikasi  

c. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program sarjana strata satu 

(S1) dan sebagai memenuhi gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Jurusan 

Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Travelling Haji, Umrah, 

dan Wisata Agama Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah 

penelitian ini maka penulis sendiri sendiri menyusun laporan penulisan ini 

dalam 3 (tiga) hal: 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan  

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kajian teoritis, kajian 

terdahulu, dan kerangka berfikir.  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan peneliti, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.   

BAB IV : GAMBARAN UMUM  

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum fokus 

penelitian yang berkaitan dengan Subyek Penelitian. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab penulis mengemukakan ini  tentang hasil Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. 

BAB VI   : PENUTUP  

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan kesimpulan dan 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


