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BAB IV 

GAMBARAN MASJID AGUNG ISLAMIC CENTRE  

 

A. Sejarah Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian kab. Rokan 

Hulu  

Berdirinya masjid yang terletak di koordinat n 000 53`44,3” e. 

100o 18`31,5”, berdasarkan ide cemerlang dan berlian dari Bupati Rokan 

Hulu, pendiriannya dilatarbelakangi, karena belum adanya masjid 

refresentatif untuk dijadikan tempat shalat dan kegiatan keagamaan setingkat 

kabupaten. Satu masjid kabupaten yang dapat dijadikan sebagai pusat 

aktivitas sekaligus sombolnya umat islam di Rokan Hulu, apalagi daerah ini 

dijuluki Negeri Seribu Suluk, yaitu suatu daerah di mana terdapat banyak 

masyarakat yang melaksanakan zikir disuatu tempat khusus (surau) yang 

disebut dengan ber” suluk”.  

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

design mencontoh bentuk Masjid Nabawi di Madinah, dengan konsultan 

perencana PT. Cipta Murni Semesta Jakarta dan konsultan pengawas PT. 

Holastika Prima Grahita Jakarta, dan kontraktor pelaksana PT. Total 

Bangunan Persada Jakarta.  

Bangunan Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian  

Kabupaten Rokan Hulu penuh dengan lambang dan simbol keislaman, yang 

mempunyai makna dan arti mendalam, melihat betapa tinggi dan mulianya 

agama islam. Masjid Agung yang telah menjadi icon Kabupaten Rokan Hulu 
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yang dijuluki Negeri Seribu Suluk ini. Telah meningkatkan fungsi masjid 

yang tidak hanya setakad tempat melaksanakan ibadah shalat, melainkan 

telah diperluas sesuai dengan motonya masjid sebagai sarana ibadah, meraih 

berkah dan meningkatkan marwah. Dimana masjid dilengkapai dengan 

sarana dan prasarana serta program dan kegiatan yang telah terencana, 

terukur serta mempunyai visi yang jauh kedepan sehingga Masjid Agung 

Islamic Centre Pasir Pengaraian telah menunjukkan bagaimana masjid yang 

profesional dan paripurna.  

Masjid Agung Islamic Centre merupakan aset milik pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu yang pembangunannya didanai oleh APBD 

Kabupaten Rokan Hulu sampai saat sekarang ini tidak kurang dari 400 M 

telah dihabiskan untuk membangun masjid yang dapat menampung 10.000- 

15.000 jamaah ini.  

Pengelolaan Masjid ini ini sepenuhnya diurus oleh Badan 

Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu. Dalam kesehariannya 

dibantu oleh 102 orang pekerja profesional lainnya yang terdiri dari pegawai 

sekretariat, cleanning servis, pekerja taman, petugas keamanan dan 

kesehatan.  

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu dilengkapi dengan 

berbagai sarana dan prasarana mulai dari tempat ibadah, penyejuk ruangan, 

sound sytem dan multimedia, sehingga menambah kenyaman dalam 

menjalankan ibadah. Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu dihiasi 

dengan berbagai kaligrafi serta lampu gantung seberat 2 ton yang terbuat 
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dari plat kuning dari Italia,  dan batu hias, dan oksi dari Jawa Timur, batu 

akik dari Kalimantan dan Turki, batu cristoplas  dari Jawa Barat, dan batu 

kalimaya dari Banten, kaca lampu Gold Spectrum dari amerika dan bagaian 

tengah merupakan perisai muslim. Sebagian pinggir terdapat terdapat rantai 

yang merupakan persatuan umat islam, 8 bilah pedang Sabillah Khaidir Ali, 

16 busur panah Syaidina Ali bin Abi Tholib dan 8 tombak Abu Bakar 

Assidiq, ditambah dengan bunga kusuma sebagai lambang kejayaan islam  

dan di kelilingi surat Al-Fatihah, Surat Al- Kafirun, surat Annas serta 99 

Asmaul Husna  

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu juga dilengkapi dengan 

sarana MCK ( mandi, cuci, kakus) yang cukup dan memada, tempat wudhu 

yang nyaman dan bersih, sajadah dari Turki, sarana perpustakaan, baik 

digital maupun manual ,TV Madani, Radio Daerah, Poli Klinik, Aula 

Serbaguna, Toserba, serta ruang belajar yang lengkap pintu bagian utara, 

pintu utama Khadijah 1, pintu kanan Abu Bakar Assidiq, pintu kiri Umar bin 

Khatab, sedangkan bagaian kubah utama bediameter 25 m, tinggi 55m, dan 

di dampingi 4 unit menara 66,66 m ditambah dengan menara setinggi 99 m .  

Kegiatan Masjid Agung Islamic Centre Kab. Rokan Hulu adalah 

shalat fardu 5 waktu berjamaah, terutama waktu zuhur dan ashar, dimana 

seluruh pegawai yang berjumlah 3000 orang dianjurkan shalat berjamaah di 

masjid ini. Kegiatan lainnya adalah ceramah agama yang dilaksanakan rutin 

setiap malam kamis dengan materi dan penceramah yang sudah ditetapkan, 

yaitu fikih oleh Ust. Dr. Mawardi Shaleh, Lc, MA, tafsir oleh Ust. Dr. 
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Mustafa Umar, Lc, Hadist oleh Ust. Abdul Somad, Lc, MA, dan akidah oleh 

Ust. Nurhadi Husein, Lc. Serta wirid rutin setiap selasa pagi oleh Ust. Dr.H. 

Mustafa Umar, Lc, MA Rektor Institut Sains Al- Qur’an Kabupaten Rokan 

Hulu.  

Disamping kegiatan tersebut Masjid Agung Islamic Centre Rokan 

Hulu juga menyelenggarakan buka puasa setiap hari senin dan kamis, 

ikhtikaf bersama sekali dalam sebulan seta peringatan hari besar Islam 

terkhusus bulan Ramadhan disediakan baik sahur ataupun berbuka untuk 

500 orang setiap harinya.
55

  

B. Visi dan Misi Masjid Agung Islamic Centre  

a. Visi Masjid Agung Islamic Centre  

Adapun Visi Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu 

adalah terwujudnya Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan 

Hulu menjadi pusat Kajian Islam dan penerapan nilai- nilai Al- Qur’an 

serta pembinaan umat secara Islami dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Islami sehingga menjadi pelopor pengembangan islam di 

dunia International.  

b. Misi Masjid Agung Islamic Centre  

Untuk terlaksananya visi di atas, maka perlu dilakukan misi sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan pengelolaan Masjid secara profesional dan 

bertanggung jawab dan berstandar international.  

                                                             
55

 Dokumentasi, Profil Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian- Rokan Hulu- 

Riau-Indonesia, 2016, 8. 

 



 40 

2. Meningkatkkan kegiatan kemasjidan baik dibidang imarah, idarah 

maupun ri’ayah.  

3. Meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah sekaligus aktifitas 

sosial umat dan ekonomi masyarakat islam.  

4. Menjadikan masjid sebagai pusat kajian dan penerapan imtak dan 

imtek serta wadah pemersatu ulama islam.  

5. Menjadikan masjid sebagai siar kebesaran islam dan simbol 

persatuan, kesatuan dan kemajuan umat islam. 

6. Menjadikan Masjid Agung sebagai pelopor majis paripurna bertaraf 

international. 

C. Prasarana Dan Sarana Masjid  

1. Sarana ibadah  

Adapun sarana ibadah pada masjid agung islamic centre, 

antara lain adalah tempat shalat yang terdiri dari permadani tebal 

yangberasal dari Turki, dengan satu ruang utama yang berkapasitas 

5.000 jamaah dengan ruangan penuh AC, Selasar diruang utama 

berkapasitas 2.500 jamaah, serta dilantai Mezzanine kapasitas 3000 

jamaah, sehingga secara keseluruhan tersedia ruang untuk shalat 

berkapasitas 10.000- 11.000 jamaah diluar selasar masjid yang ada 

ditimur, selatan, dan utara masjid.  Kemudian tempat wudhu/ kamar 

mandi/WC tersedia baik di bassement Masjid, lantai satu dan lantai 2 

Masjid. Untuk di bassament bagian utara terdapat 120 kran air wuduk, 

8 buah toilet terbuka dan tertutup dilengkapi dengan kaca hias dan cuci 
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tangan steril, yang diperuntukkan untuk jamaah laki-laki, sementara 

terdapat pula di dekat ruang pertemuan convention hall 8 toilet terbuka 

dan 3 toilet tertutup. Tempat wuduk disertai toilet terbuka dan tertutup 

juga terdapat dilantai satu, dimana ada 20 kran diselatan dengan toilet 

tertutup ada 4 dan 20 kran wuduk dan 3 toilet tertutup di bagian utara 

yang diperuntukkan bagi jamaah perempuan, toilet juga terdapat di 

ruang VIP lantai satu, untuk tamu khusus dan imam di bagian barat 

masjid.  

Masjid juga dilengkapi dengan pembangkit listrik/ genset 

untuk antisipasi listrik masjid, sound system dan multimedia 

penunjang ibadah serta penyejuk udara/ AC yang berada disekeliling 

ruangan dan tiap ruangan yang dipakai baik untuk ibadah maupun 

untuk pertemuan-pertemuan di masjid  

2. Sarana pengelolaan masjid  

Untuk memudahkan jalannya organisasi dan tertibnya 

administrasi Masjid Agung maka di dalam masjid tersedia ruang yang 

diperuntukkan untuk kepengurusan masjid secara khusus. Dan 

tersendiri, didalam masjid juga tersedia kamar tidur untuk tamu-tamu 

tertentu, dan ruang rapat pengurus baik yang biasa maupun yang VIP 

Di Masjid juga tersedia perpustakaan Masjid yang canggih dan digital, 

yang dapat mengakses buku-buku lama atau terbaru guna 

meningkatkan ilmu pengetahuan baik pengurus maupun jamaah, 

tersedia 760 judul buku yang dapat diakses melalui internet sebanyak 
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ribuan judul dengan komputer yang tersedia sebanyak 28 unit. Ruang 

cukup refresentatif mewah, dipenuhi AC untuk menambah 

kenyamanan dan keamanan untuk membaca dan penuh konsentrasi 

dengan petugas perpustakaan 5 orang sebagai pemandu pengujung.  

Hal yang juga tersedia dalam rangka menanggulangi jika 

pengurus atau jamaah ada yang sakit ringan, yaitu ruang poliklinik, 

ruangan ini ditangani oleh 4 orang tenaga kesehatan, poliklinik  ini 

buka setiap hari pada jam kerja masjid agung serta menyediakan mobil 

ambulance, untuk masyarakat umum yang membutuhkan, baik dalam 

kondisi sakit maupun angkutan jenazah. Kelengkapan berikutnya 

meliputi perlengkapan dan pengurusan jenazah yanng disediakan 

dengan ruang tersendiri dengan peralatan lengkap itu.  

3. Sarana penunjang masjid  

Disamping ada sarana pengelola masjid, masjid agung juga 

dilengkapi dengan sarana penunjang, seperti Aula Serba Guna yang 

dapat   digunakan baik untuk rapat, pertemuan atau acara lain yang 

bersifat resmi maupun non resmi yang dapat digunakan oleh 

masyarakat luas atau organisasi lainnya. Berikutnya toko tempat jualan 

produk-produk syariah disamping sumber ekonomi masjid juga 

membuka peluang bagi masyarakat untuk menjajakan hasil kerajinan 

yang dimiliki mereka.  

Masjid juga mempunyai ruang belajar ( TPA/ Madrasah), 

sebagai sarana mendidik  anak-anak usia belia mempelajari agama 
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islam lebih dalam dan mempelajari Al- Quran sebagai pedoman umat. 

Kelengkapan lainnya, masjid mempunyai tempat penitipan sepatu dan 

sendal yang berjumlah kurang lebih 1.500 buah tempat penitipan, agar 

terjamin kemanan sandal dan sepatu jamaah, tempat ini berada di 

selatan, timur, dan utara masjid yang dilengkapi dengan satuan 

pengaman (SATPAM) untuk menjaga dan mengamankannya.  

D. Struktur Organisasi Pengurus Masjid Agung Islamic Centre 

Kabupaten Rokan Hulu 

Dewan Penasehat   

1.  Bupati Rrokan hulu 

2. Wakil Bupati Rokan Hulu 

3. Ketua DPRD Rokan Hulu 

4.  Kakan Kemenag Rokan Hulu 

5. Ketua MUI Rokan Hulu 

Imam Besar   

1. H. Indra Gunawan, S. Th 

2. H. Azhar Dharma, SE 

Ketua Umum  : H. Zulyadaini 

Sekretaris   :Dr. H. Dipendri. S. Fil. Spd. MM 

Ketua Harian  :Mirzal Hamzah. SE 

Ketua I  :H. Arif Reza Syah, Lc 

Ketua II  : H. Hamdan SA.g 

Ketua III  : H. Rasmin Damri Lubis, Lc 
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Ketua IV  : Ir. H. Zulkifli Said, M,Si 

Kabid imarah   

 Syamsuar, S.Ag 

Kasubid ibadah   

E. Anizar, S.Ag 

Staff  ibadah  

1. H. Bahari 

2. Basri YS 

Kasubid dakwah dan sosial kemasyarakatan  

 H.Syafri S,Ag. M.MPd 

Kasubid zakat infaq dan shadaqoh 

F. Erkat S,SOs 

Staff bidang zakat infaq dan shadaqoh  

1. Lukmanul Hakim 

2. Mukhlis  

Kabid Idarah  

Syafei 

Kasubid Usaha dan Jasa  

Hendri  

Staff usaha dan jasa  

1. Reni Astuti  
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2. Drs. Erni Suryani Hasibuan  

Kabid usaha mandiri  

Makmur Pasaribu, S.Ag, M.Si 

Staff usaha mandiri  

1. H. Amril 

2. Sunarti 

Kabid tarbiyah islamiyah  

Maisar 

Kabid pendidikan formal  

Kabid Dispora 

Staff pendidikan formal  

1. Hendri Kamil, S.Pdi 

2. Hj. Hidayati 

Kasubid pendidikan non formal remaja masjid dan majelis taklim 

Emi Gusmida  

Staff pendidikan non formal remaja masjid dan majelis taklim 

1. Hj. Yurnalen 

2. Asma Yurita 

Kabid ri`ayah  

Roni Hariman, Sp 

Kasubid perwatan dan pembangunan  
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Kabid Cipta Karya 

Kasubid umum dan perlengkapan  

Nasrul, S.Kom 

Staff bidang umum dan perlengkapan 

 Jhon Kanedi 

Kabag kepegawaian 

Kabag umum setda rohul  

Kabag keuangan  

Khairul, SE 

Staff bagian keuangan  

1. Kabid anggaran BPKA 

2. H. Bisri, SE 

Kabag informasi, dokumentasi,perpustakaan  pemandu/ pelayanan 

tamu  

Husni Budiman  

Staff infromasi, dokumentasi, perpustakaan, pemandu/pelayanan 

tamu  

1. Oktari andriana, ST 

2. M. Soltanun Hakim.
56
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E. Perkembangan jumlah pengunjung  

Masjid Agung Islamic Centre Rokan Hulu  ini mulai banyak 

dikujungi oleh pengunjung pada tahun 2015 tepatnya pada akhir tahun 

2015 tetapi pada saat itu badan pengelola belum mencatat jumlah 

kunjungan pada tahun 2015 secara keseluruhan. Dan pada bulan februari 

tahun 2016 sampai pada saat sekarang inilah baru dibuat pencatatan 

jumlah pengunjung secara keseluruhan adapun jumlah kunjungan pada 

tahun 2016 dan 2017  dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini  

Laporan Jumlah Pengunjung Masjid Agung Nasional Islamic 

Center Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu terhitung dari Bulan 

februari sampai Bulan Desember Tahun 2016 diantaranya sebagai 

berikut:
57

 

TABEL 2.1 

Laporan Jumlah Pengunjung Tahun 2016 

NO BULAN JUMLAH PENGUNJUNG 

1 JANUARI - 

2 FEBRUARI 1.124  

3 MARET 3.875  

4 APRIL 7.644  

5 MEI 12.545 

6 JUNI 1.824 

                                                             
57

 Data Laporan Jumlah Pengunjung Masjid Agung Islamic Centre Tahun 2016,  02 April 

2018.  
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7 JULI 13.601 

8 AGUSTUS 10.465 

9 SEPTEMBER 5.107 

10 OKTOBER 11.401 

11 NOVEMBER 6.204 

12 DESEMBER 32.492 

JUMLAH 106.282 

Laporan Jumlah Pengunjung Masjid Agung Nasional Islamic Center 

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu terhitung dari Bulan Januari sampai 

Bulan November Tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:
58

 

TABEL 2.2 

Laporan Jumlah Pengunjung Tahun 2017 

NO BULAN JUMLAH PENGUNJUNG 

1 JANUARI 6.609 

2 FEBRUARI 2.258 

3 MARET 2.660 

4 APRIL 7.837 

5 MEI 5.358 

6 JUNI 100 

7 JULI 52.506 

                                                             
58

 Data laporan jumlah pengunjung masjid agung islamic centre tahun 2017,  02 april 

2018.  
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8 AGUSTUS 3.325 

9 SEPTEMBER 12.931 

10 OKTOBER 4.169 

11 NOVEMBER 4.717 

12 DESEMBER 8.052 

JUMLAH 110.753 

 

Laporan Jumlah Pengunjung Masjid Agung Nasional Islamic Center 

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu terhitung dari Bulan Januari sampai 

Bulan Februari Tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:
59

  

TABEL 2.3 

Laporan Jumlah Pengunjung Tahun 2018 

NO BULAN JUMLAH PENGUNJUNG 

1 JANUARI 26.073 

2 FEBRUARI 5.052 

 
JUMLAH 31.125 

 

Dari data jumlah pengunjung tersebut dapat dilihat bahwa jumlah 

kunjungan drastis meningkat dibulan yang mana terdapat hari-hari besar 

islam misalnya pada tahun 2016 hari raya idhulfitri yang jatuh pada bulan  

juli tersebut jumlah pengunjung yang datang ke masjid agung islamic 

centre tersebut mencapai 13. 601 pengunjung begitu pun pada hari libur  
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 Data laporan jumlah pengunjung masjid agung islamic centre tahun 2017,  02 april 2018.  
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idhul fitri tahun 2017 yang jatuh pada bulan juli jumlah kunjungan 

mencapai 52.506 pengunjung.  dan pada musim liburan akhir tahun 2016 

jumlah pengujung yang mendatangi masjid tersebut mencapai 32.492 

pengunjung. Adapun pada setiap minggunya jumlah kunjungan akan 

meningkat pada akhir pekan yang dimulai dari jumat, sabtu, dan hari 

minggu.   

A. Objek dan Daya Tarik Wisata Agama Masjid Agung Madani Islamic 

Centre Rokan Hulu 

Objek dan daya tarik wisata merupakan suatu hal penting dalam 

sebuah kegiatan pariwisata, karena ini merupakan potensi yang menjadi 

pendorong pengujung untuk mendatangi masjid tersebut karena adanya 

sesuatu yang menarik, adapun yang menjadi daya darik wisata Agama 

Masjid Islamic Centre Rokan Hulu Ini adalah : 
60

 

a. Nuansa shalat di Masjid Agung Islamic Centre agak sedikit berbeda dari 

masjid biasa pada umumnya, hal itu disebabkan karena 30 menit 

sebelum waktu shalat masjid tersebut telah menampilkan anak-anak dari 

SMP tahfizh untuk mengaji sebelum adzan shalat zuhur dan ini 

dilakukan secara bergantian oleh mereka, lalu setelah adzan 

berkumandang diisi dengan kuliah tujuh menit yang dilaksanakan 

sebelum shalat zuhur hal ini dilakukan setiap harinya, oleh karena itu 

meskipun pengunjung yang datang pada hari biasa, tidak pada hari besar 

islam juga akan mendapatkan pesan-pesan keagamaan.  

                                                             
60

 Observasi, di masjid agung islamic centre pasir pengaraian, 01 maret 2018 
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b. Kemegahan Masjid Agung Islamic Centre dari segi arsitektur yang 

dihiasi oleh berbagai kaligrafi  yang terdiri dari   beraneka macam khot 

ada didalam masjid ini juga menambah daya tarik masjid.  

c. Menara yang ada di Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian 

terdiri dari 1 menara 99 M  dan 4 menara 66,6 M, menara 99 M yang 

melambangkan asmaul husna yang jumlahnya juga 99 dimana 

ketinggian menara 99 M ini, tidak tertandingi oleh bangunan yang ada 

disekitarnya. Dan ini merupakan objek daya tarik wisata yang banyak 

sekali dikunjungi oleh wisatawan, karena dari atas kita dapat melihat 

pemandangan yang ada di pasir pengaraian dan sekitarnya. Dan menara 

ini juga bisa dikunjungi pada malam hari setelah pelaksanaan shalat isya, 

karena pada saat malam hari terlihat kerlap kerlip lampu yang menabah 

keindahan negeri seribu suluk ini. Dan jika ingin menaiki menara ini 

maka akan di kenakan tarif sebesar 10.000 rupiah/ orang.  

d. Pelayanan panduan di Masjid Agung Islamic Centre ini langsung di 

pandu oleh bagian humas informasi, dokumentasi, dan pelayanan tamu.  

jadi bagi para pengunjung yang ingin melihat dan menyaksikan apa saja 

yang ada di Masjid Agung Islamic Centre maka para pemandu 

tersebutlah yang memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai 

beberapa hal tentang masjid mulai dari sejarah pembangunan masjid,  

stuktur bangunan masjid, bagian fisik masjid, maupun ruangan-ruangan 

yang ada didalam masjid berserta kegunaanya  kepada pengujung serta 
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mengajak pengunjung berkeliling atau sekaligus ingin bersilahturahmi 

dengan pengurus  

e. Fasilitas yang terdapat di Masjid Agung Islamic Centre tidak terlepas 

dari segi ibadah saja, karena masjid ini juga tempat tujuan wisata agama 

maka hal tersebut tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan 

unsur-unsur yang harus dimiliki oleh setiap objek destinasi wisata, 

adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:  

1.  Akomodasi  

Setiap objek destinasi wisata hendaknya memiliki akomodasi hal ini 

dikarenakan banyaknya pengujung yang berasal dari luar daerah yang 

mendatangi objek tersebut sehingga mengharuskan adanya 

akomodasi, atau paling tidak dekat dengan hotel, wisma, dan tempat 

penginapan lainnya.  Di Masjid Agung Islamic Centre belum 

tersedianya akomodasi untuk para wisatawan secara khusus hanya 

saja masjid ini terletak tepat di samping hotel. Sehingga para 

pengelola akan mengarahkan kepada pengunjung yang akan 

menginap agar mendatangi hotel atau wisma yang berada dekat 

dengan dari masjid tersebut  

2. Transportasi  

Adapun transportasi yang digunakan oleh pengunjung kebanyakan 

yaitu transportasi bagian darat, atau jika pengunjung masih orang 

yang berdomisili disekitar kabupaten Rokan Hulu dan sekitar banyak 

yang menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi. Untuk menuju 
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masjid ini banyak sekali transportasi umum yang dapat kita gunakan 

karena letak posisi masjid Agung Islamic Centre ini sangat strategis 

dan berada dipinggir jalan besar kota pasir pengaraian. Adapun bagi 

pengunjung yang berasal dari luar daerah seperti dari padang, medan 

dan sekitarnya mereka menggunkan bus pariwisata dan mobil pribadi. 

Adapun transportasi yang tersedia di masjid tersebut ketika 

pengunjung hendak melihat-lihat sekitaran masjid, pelataran luar 

masjid,  serta  kota pasir secara umum maka becak pariwisata yang 

berada disana siap untuk mengantarkannya.  

3.  Jasa boga dan restaurant 

Di Masjid Agung Islamic Centre ini juga terdapat jasa boga dan 

restaurant yang buka setiap harinya. Adapun letak restaurat tersebut 

berada di bagian bisnis centre sehingga jika memasuki waktu makan 

siang para pengujung tidak perlu keluar dari lingkungan masjid ini 

karena disini tersedia restaurant  

4. Swalayan  

Selain dari restaurant masjid islamic centre ini juga memiliki 

swalayan yang menyediakan berbagai macam makanan ringan serta 

minuman. Restaurant ini juga berfungsi agar para pengujung tidak 

perlu repot-repot membeli makanan karena di swalyan tersebut telah 

tersedia  
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5. Cindramata  

Di dalam sebuah objek destinasi wisata tidak terlepas dari yang 

namanya souvenir atau oleh-oleh hal ini diperuntukkan untuk 

kenang-kenangan seperti sebuah benda yang bisa dibawa pulang, 

ditoko cindramata yang ada di masjid agung islamic centre ini juga 

menyediakan souvenir dan menerima kerajinan tangan yang dibuat 

oleh masyarakat sekitar yang bernilai jual sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat Rokan Hulu khusunya 

Pasir Pengaraian  

6. Poliklinik  

Selain memperhatian aspek aspek berupa akomodasi, jaga boga atau 

restaurant, swalayan, dan cindramata masjid agung islamic centre 

juga memperhatikan dari segi kesehatan dengan menyediakan 

poliklinik untuk pengunjung sehingga bagi pengunjung yang merasa 

kurang sehat dan membutuhkan pertolongan dari anggota medis.
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