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BAB II 

TINJAUAN UMUM WISATA RELIGI 

A. Definisi Wisata Religi 

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan 

daya tarik wisata dalam suatu destinasti wisata. Kualitas destinasi atas potensi 

daya tariknya ditentukan oleh empat hal yaitu : atraksi, amenitas, aksesibilitas, 

dan lembaga pengelolaannya.
1
 

Sedangkan agama dalam bahasa Indonesia sama artinya prinsif kepercayaan 

kepada tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu.
2
 Kata agama berasal dari 

bahasa sanskerta yang berarti tidak kacau, agama semakna dengan kata “Religion” 

(Bahasa Inggris), “Religie”(Bahasa Belanda), “Religio” (Bahasa Latin), yang 

berarti mengamati berkumpul/ bersama, mengambil dan menghitung.  

Agama juga semakna dengan Ad-Din”(Bahasa Arab) yang berarti cara, adat 

kebiasaan,peraturan, Undang-Undang, taat dan patuh, mengesahkan Tuhan, 

Pembalasan,Perhitungan, hari kiamat dan nasihat.
3
 Menurut Harun Nasution 
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agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu 

kegiatan yang gaib.
4
 

 Menurut Durkheim dalam buku gambaran pertama bagi penghidupan 

keagamaan bahwa agama adalah alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak 

dapat dipikirkan oleh akal dan pikiran manusia, atau agama adalah suatu bagian 

dari pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh ilmu pengetahuan biasa dan tidak 

dapat diperoleh dengan pikiran saja. Menurut Al-Syahrastani Dalam buku Al-

Milal wa al-nihal berpendapat bahwa agma adalah ketaatan dan kepatuhan yang 

terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan penghitingan (amal perbuatan 

di akhirat). Menurut Cicero ( Sarjana Romawi) yang dikutip dalam buku Agama-

agama dunia Bahwa religi adalah mengamatih terus menerus tanda-tanda dari 

pada hubungan ke dewaan. Servius( Sarjana Romawi) bahwa Religi berarti suatu 

hubungan yang erat (ikatan) antara manusia dengan maha manusia dengan maha 

manusia (Religion the relationship bet ween human and superman).Menurut 

Prof.Dr. Bouquet mendefenisikan agama adalah hubungan yang tetap antara diri 

manusia bersifat suci dan supernatural, dan yang bersikap berada dengan 

sendirinya dan yang mempunysi kekuasaan absolut yang disebut Tuhan.
5
 

Sementara itu wisata religi adalah jenis wisata yang di kategorikan dalam 

wisata minat khusus. Wisata minat khusus menekankan pada ketertarikkan 

(interest) yang sangat khusus dari wisatawan yang “are traveling to learn a bout 

and experince particular specific features related to an area’. Ketertarikan ini 

dapat berupa hobi atau kesenangan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk 

perjalanan wisata. Mengistilahkan wisata ini sebagai “ active tourism”, dimana 

“the active involvement of travvellers in the cultural and/ or physical environment 

they are visiting is regarded as a key element of special intererest travel”. 

Beberapa kegiatan wisata tertentu dapat dikategorikan kedalam wisata minat 

khusus, misalnya wisata pendidikan (educational travel/ tourism), wisata seni dan 

peninggalan sejarah ( art and heritage tourism), wisata etnik (ethnic tourism), 
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wisata pertualangan, olahraga,dan kesehatan (adventure, sport and health 

tourism), dan termasuk wisata religi. 
6
 

Adapun pengertian lain tentang wisata religi adalah salah satu jenis produk 

wisata yang berkaitan erat dengan sisi religius atau keagamaan yang dianut oleh 

umat manusia. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang 

memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya beberapa tempat ibadah 

yang memiliki kelebihan. Ini misalnya dilihat dari sisi sejarah, adanya mitos dan 

legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur 

bangunannya. Wisata religi ini banyak di hubungkan dengan niat dan tujuan sang 

wisatawan untuk memperoleh berkah, ibrah, tausiah, dan hikmah kehidupannya. 

Tetapi tidak jarang pula untuk tujuan tertentu seperti mendapat restu, kekuatan 

batin, keteguhan iman bahkan kekayaan melimpah. 

Secara substansial, wisata religi adalah perjalanan keagamaan yang di 

tunjukkan untuk memenuhi dahaga spiritual, agar jiwa yang kering kembali basah 

oleh hikmah-hikmah religi. Dengan demikian, objek wisata religi memiliki 

cakupan yang sangat luas, meliputi setiap tempat yang bisa menggairahkan cita 

rasa religiusitas yang bersangkutan, dengan wisata religi, yang bersangkutan 

dengan memperkaya wawasan dan pengalaman keagamaan serta memperdalam 

rasa spiritual. 

Karena itu mesti ada ibrah dan hikmah yang di dapat dari kunjungan wisata 

religi, misalnya membuat yang bersangkutan lebih dekat kepada Allah, ingat mati, 
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takut akan siksa kubur dan siksa neraka. Jadi seyogyanya terdapat perubahan 

signifikan bagi kepribadian dan pelaku seseorang yang melakukan  

perjalanan spiritual ini, sebab dalam wisata religi, mestinya suasana 

kejiwaan dan kesan spiritual menjadi sangat penting, untuk ada baiknya dalam 

wisata religi terdapat pembimbing atau ketua rombongan yang tidak sekedar 

mengantarkan peserta rombongan wisata religi ke lokasi yang dituju, lebih dari itu 

ketua rombongan berperan semacam pembimbing jamaah haji atau umroh, yang 

perlu menjelaskan apa tujuan sebenarnya wisata religi. Saat dilokasi, ketua 

rombongan perlu menerangkan sekilas tentang biografi sosok yang di kunjungi, 

menyangkut sejarahnya, perjuangan dakwahnya, pegabdian dan napak tilasnya, 

rintangan-rintangan yang dihadapi, dan seterusnya. Setelah itu ia juga, perlu 

menerangkan kepada rombongan mengenai hikmah apa saja yang bisa di petik 

dari perjalanan wisata religi tersebut, serta apa saja yang perlu dilakukan oleh diri 

masing-masing setelah melakukan wisata religi. 

Dengan demikian, tentu akan ada sesuatu yang berbeda yang bisa di tangkap 

dan di rasakan oleh para peserta wisata religi ini, baik pada saat mereka berangkat, 

ketika berada di lokasi, maupun setelah usai dari perjalanan ini. Karena perjalanan 

religi hanya bisa berarti jika si pelaku sudah memahami arti yang di kehendaki.
7
   

 

 Menurut Ismayanti dalam bukunya pengantar pariwisata, pariwisata adalah 

kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai 
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bidang usaha. Konsep dan definisi pariwisata, wisatawan,serta klasisifikasinya 

perlu di tetapkan dikarenaka sifatnya yang dinamis. Dalam kepariwisata, Menurut 

Leiper dalam cooper et.al terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan 

tersebut bisa terjadi.
8
 

Lebih lanjut kegiatan wisata terdiri atas beberapa komponen utama. 

1. Wisatawan  

Ia adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah 

pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasikan dan mengingatkan 

masa-masa di dalam kehidupan. 

2. Elemen geografi 

Pengerakan wisata berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut: 

a. Daerah asal wisatawan (DAW) 

Daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika ia melakukan aktivitas 

keseharian, seperti bekerja, berjalan, tidur, dan kebutuhan lainnya. Rutinitas itu 

sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seorang 

dapat mencari informasi tentang objek dan daya tarik wisata yang diminati, 

membuat pesanan dan berangkat menju tujuan. 

b. Daerah Transit (DT) 

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh 

wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit 

(DT) pun penting. Seing kali perjalanan wisata berakhir didaerah transit, bukan di 

daerah tujuan. 
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c. Daerah tujuan wisata (DTW) 

Daerah ini sering dikatakan sebagai sharp and (ujung tombak) pariwisata. Di 

DTW ini nampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan 

dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan 

penmacu keseluruhan sistem pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda 

dengan rutinitas wisatawan. 

3. Industri pariwisata 

Elemen ketiga dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri 

yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan 

unit-unit usaha atau bisnis didalam kepariwisataan dan tersebar diketiga area 

geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan didaerah 

asal wisatawan, penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan 

maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa di temukan di daerah tujuan wisata. 

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak 

pendekatan, dalam undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan dijelaskan bahwa:
9
 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengujungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di 

kunjungi, dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata 
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3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah. 

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan kepariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan 

pengusaha. 

5. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawandan penyelenggaraan pariwisata. 

6. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan 

kegiatan usaha pariwisata. 

7. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

Menurut WTO( World Trade Organizazion) yang dimaksud pariwisata adalah 

sebagai berikut: 

a. Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan 

perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan diluar lingkungan kesehariannya. 

Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu 

tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang bisnis dan 

lainnya. 
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b. Wisatawan merupakan pengujung yang menginap atau pengujung yang 

tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomondasi umum atau 

pun pribadi. 

Definisi-definisi itu menjabarkan unsur-unsur penting dalam kepariwisataan 

seperti berikut ini: 

1. Jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungan 

2. Lokasi kegiatan wisata 

3. Lama tinggal di daerah tujuan wisata 

4. Fasilitas dan pelayanan yang dimanfaatkan yang disediakan oleh usaha 

pariwisata.
10

 

 

B. Tujuan, Sifat dan Ciri Pariwisata 

1. Tujuan Kunjungan Wisata 

Tujuan kunjungan wisata adalah Pelaku/ pelawat/ pelancong/ pemudik/ 

traveller adalah istilah yang diberikan bagi seseorang yang melakukan perjalanan 

dari satu tempat ke tempat lain. Jika ia melakukan perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lain. Jika ia melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, maka di hitung 

sebagai pengujung (visitor) dalam statististik pariwisata. 

 

2. Sifat Pariwisata  
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Pariwisata merupakan gabungan dari produk barang dan produk jasa. 

Keduanya penting, di butuhkan dan dihasilkan oleh industri pariwisata. Pada 

dasarnya, wisata memiliki sifat dari pariwisata sebagai sebuah kegiatan yang unik. 

a. Perpaduan sifat fana (intangible)  

Perpaduan sifat fana (intangible) dengan sifat berwujud (tangiable) pada 

intinya, apa yang d tawarkan di industri pariwisata adalah sesuatu yang tidak 

berbentuk dan tidak dapat dibawa untuk ditunjukan kepada orang lain. Namun 

saran dan prasanan memberikan kenyaman yang di tawarkan dapat dikaitakan 

sebagai sesuatu yang berwujud. Kombinasi keduanya menjadi unik dan menjadi 

tidak mudah diukur meskipun standarisasi pelayanan telah di tetapkan. Setiap 

konsumen yang hendak membeli akan perlu bantuan pihak ketiga. Alternatif lain 

adalah dengan bergantung pada pengalaman orang lain dan reputasi atau citra dari 

penyedia jasa. 

b. Sifat tak terpisah ( inseparable) 

Kegiatan wisata membutuhkan interaksi antara wisatawan sebagai pengguna 

jasa dan tuan rumah sebagai penyedia jasa, bahkan partisipasi konsumen dalam 

setiap produk yang ditawarkan menjadi hal yang sangat penting. Antara 

wisatawan dan tuan rumah, antara tamu pelayanan, antara pengujung dan 

pemandu wisata, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan wisata. 

Keduanya harus bertemu dan melakukan kontak sosial. Wisatawan harus secara 

aktif memberikan kontribusi kepda penyedia jasa agar apa yang di hasilkan 

memenuhi kebutuhan. 
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c. Keatrsirian (volatility) 

Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa di pengaruhi banyak faktor, 

seperti pribadi, sosia, budaya, pengetahuan dan pengalaman. Ada faktor yang 

secara eksternal mempengaruhi dan ada faktor yang secara internal 

mempengaruhi. Akibat banyak hal yang mempengaruhi, pelayanan terhadap 

wisatawan mudah menguap atau berubah sehingga penyedia jasa harus secara 

rutin dan aktif berinovasi mempengaruhi tawaran jasa wisata kepada wisatawan. 

d. Keragaman 

Bentuk pelayanan di indusi pariwisata cukup sulit untuk di standarisasikan. 

Setiap wisatawan ingin selalu dipenuhi kebutuhannya dan ia tidak ingin 

kebutuhannya di generalisasikan atau disamaratakan dengan kebutuhan orang 

lain. Setiap wisatawan ingin di perlakukan sebagai pribadi-pribadi yang beragam. 

Setiap wisatawan memiliki preferensi apa yang diinginkan dan dibutuhkan. 

e. Sifat rafuh (perishable) 

Jasa adalah sesuatu yang fana, tetapi dapat memberikan pengalaman 

menyenangkan dan perasaan puas. Pelayanan hari esok tentunya bebrbeda dan 

akan lebih baik dari hari kemarin sehingga harus diprokduksi dan dikonsumsi 

secara simultan. 

 

 

f. Musiman (seasonality) 

Musliman merupakan sifat yang paling unik dari kegiatan manusia yang 

dinamis. Adakahnya pariwisata mengalami musim ramai ketika jumlah orang 
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yang melakukan perjalanan mencapai titik puncak, adakalahnya pula tidak 

seorang pun melakukan perjalanan wisata. 

g. Tak bertuan (no-ownership)  

Wisatawan adalah pembeli. Namun, uniknya ia tidak dapat memiliki apa yang 

telah ia beli dan bayarkan.
11

 

3. Ciri Pariwisatawan 

Ciri dari pariwisata di antaranya sebagai berikut: 

a. Sarat dimensi manusia 

Manusia sebagai pelaku utama dalam pariwisata. Ia bisa berperan dalam 

banyak hal. Ada wisatawan yang secara indivindu bertindak sebagai inisiator atau 

pencetus ide perjalanan, ada yang berperan sebagai pemebeli, sebagai pengguna, 

sebagai pembuat keputusan, dan sebagai provokator dalam arti positif. Namun 

adakalahnya wisatawan dalam kelompok bertindak sebagai penilai dan 

mengesahkan. Inilah yang menjadi keunikan wisata. 

b. Pembedaan antara konsumen dan pelanggan dan pelayanan 

Dalam pariwisata, dilakukan diskriminasi antara konsumen dan pelanggan 

karena hal ini berdampak pada proses pelayanan yang diberikan. Tentu setiap 

penyedia jasa cenderung mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya karena 

loyalitas yang tidak perluh di ragukan. 

c. Partisipasi aktif konsumen 
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Keberdaaan konsumen adalah penting karena tingginya interaksi antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa, antra hotel dan tamu, antara turis dan pemandu 

wisata, antara wisatawan dan pramugari, dan yang lain.
12

 

 

C. Macam-Macam Wisata 

1. Wisata alam 

Wisata alam adalah wisata yang mempunyai perjalanan yang memanfaatkan 

sumber daya alam dan tata lingkungan sebagai obyek tujuan wisata. Contoh: 

wisata punti kayu yang berlokasi di Palembang.  

2. Wisata kuliner 

Wisata kuliner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan 

dan citra rasa. Beberapa restoran,kedai, angkringan atau jajanan pasar semua 

adalah contoh dari wisata kuliner. Contoh Pempek pak Raden yang ada di Jln 

Radial, 24 Ilir Bukit Kecil Palembang 

3. Wisata bahari 

Wisata bahari adalah wisata yang bertujuan untuk menyajikan nuasa laut 

atau lebih di kenal wisata laut. Contoh kepulauan raja ampat yang ada di Papua 

Barat. 

4. Wisata pendidikan/ Edukasi 

                                                           
12Ismayanti,Pengantar Pariwisata,..., Hlm 17-18 



34 
 

Wisata pendidikan adalah wisata yang berkaitan dengan studi dan 

mempunyai tujuan sebagai wahana untuk belajar. Contoh kampung inggris Pare 

yang berlokasi di Kediri. 

5. Wisata seni 

Wisata seni adalah wisata yang menyajikan hasil-hasil karya dari seorang 

seniman, hasil dari beberapa keindahan, keunikan, terhadap sesuatu. Contoh 

Galeri Nasional yang ada di Jakarta. 

6. Wisata sejarah  

Wisata sejarah adalah peninggalan dari nenek moyang atau hasil dari sebuah 

sejarah merupakan suatu wisata sejarah. Contoh Jembatan Ampera yang ada di 

Palembang  

7. Wisata kesehatan  

Wisata kesehatan adalah wisata yang mempunyai suatu gerak atau kegiatan 

wisata yang bertujuan untuk memberikan kesehatan yang ditawarkan kepada 

publik, seperti wisata di daerah yang sejuk atau wisata di pemandian air hangat 

yang memberikan manfaat untuk pengobatan kulit. Contoh pemandian air panas 

songgoriti yang ada di kota Batu, Jawa Timur.
13

 

8. Wisata budaya  

Wisata budaya yang dimaksudkan dengan perjalanan yang dilakukan atas 

dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar Negeri, 
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mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup 

mereka, budaya dan seni mereka. 

9. Wisata olahraga 

Wisata olahraga adalah wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian 

aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau seperti Asian Games, Olympiade, 

Thomas Cup, Uber Cup, dan lain-lainnya. 

10. Wisata komersial 

Dalam jenis ini yang dimaksud adalah perjalanan untuk mengujungi 

pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat konfersial, seperti pameran 

industri, pameran dagang dan sebagainya. 

11. Wisata industri 

Yang ada erat hubungannya dengan wisata komersial adalah wisata industri. 

12. Wisata politik 

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengujungi atau 

mengambil bagian dengan aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti misalnya 

ulang tahun perayaan 17 agustus di Jakarta.
14

 

13. Wisata religi 

Wisata religi adalah perjalanan keagamaan yang di tunjukkan untuk 

memenuhi dahaga spiritual, agar jiwa yang kering kembali basah oleh hikmah-

hikmah religi. Dengan demikian, objek wisata religi memiliki cakupan yang 

sangat luas, meliputi setiap tempat yang bisa menggairahkan cita rasa religiusitas 
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yang bersangkutan, dengan wisata religi, yang bersangkutan dengan memperkaya 

wawasan dan pengalaman keagamaan serta memperdalam rasa spiritual. Contoh 

Bait Al-Quran Al-Akbar di Palembang 
15

 

 

D. Pengelolaan Wisata Religi 

Pengelolaan/ manajemen secara etimologi, kata manajemen berasal dari 

bahasa Inggris, management berarti kelaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. 

Artinya manajemen adalah suatu proses yang di terapkan oleh indivindu atau 

kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.
16

 

Pengelolaan/ manajemen secara terminologi terdapat banyak definisi yang 

dikemukkan oleh para ahli, di antaranya adalah sebuah proses perencanaan, 

perorganisasian, pengaturan,memberikan motivasi, memberikan pengarahan, dan 

pengawasan, terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-

sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah di 

tetapkan.
17

 

Secara keseluruhan definisi pengelolaan tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut:
18
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1. Kerterlaksananya proses pembangunan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran tertentu. 

2. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 

3. Seluruh perbuatan mengerakkan sekelompok orang dan mengerakan 

fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan definisi pengelolaan sendiri adalah ilmu atau seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Dalam pengelolaan wisata keagamaan atau wisata religi, terdapat beberapa 

hal yang harus di perhatikan: 

a. Perlu pembentukan forum rembuk masyarakat setempat untuk membahas 

pengembangan daya tarik wisata religi tematis keagamaan/ziarah muslim 

secara tepat dengan memperhatikan potensi kekayaan budaya lokal yang 

ada. 

b. Perlu perlengkapan berupa pembuatan induk pengembangan (master plan) 

RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan) dan dibahas secara lintas 

sektoral. Beberapa hal termasuk pula persyaratan-persyaratan teknis untuk 

pendirian suatu bangunan (buiding code) 

c. Perlu dikembangkan pula, “Collaborative Management” antara instansi-

instansi yang berkepentingan (lintas sektor) dengan maksud untuk tetap 

menjaga kelestarian sejarah dan budaya yang ada. 
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Adapun pola-pola lintas sektor yang harus dikembangkan untuk pengelolaan 

daya tarik wisata religi adalah dengan semangat 4 M : 

1. Mutual Respect (Saling menghormati) 

2. Mutual trust (Saling percaya) 

3. Mutual responsibility (saling Bertanggung Jawab) 

4. Mutual benefit (saling memperoleh manfaat).
19

 

Arti penting pengelolaan dalam konteks manajemen adalah memungkinkan 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasional secara bersama-sama. 

Selain itu pengelolaan memungkinkan kerja sama antar orang-orang dan 

indivindu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
20

 

 

E. Fungsi Wisata Religi 

Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran dan 

ciptaan allah atau sejarah peradaban manusia untuk membuka hati sehingga 

menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di Dunia ini tidak kekal 

Wisata pada hakikatnya adalah perjalanan untuk menyaksikan tanda-tanda 

kekuasaan Allah. Inplementasinya dalam wisata kaitannya dengan proses dakwah 

dengan menanamkan kepercayaan akan ada nya tanda-tanda kebesaran allah 

sebagai bukti ditunjukkan berupa ayat- ayat dalam Al-Quran. 
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Menurut Mufid dalam Rosadi Fungsi-fungsi wisata Religi adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk aktivitas luar dan dalam ruangan perorangan atau kolektif, untuk 

memberikan kesegaran dan semangat hidup baik jasmani maupun rohani. 

2. Sebagai tempat ibadah, sholat, dzikir, dan berdoa. 

3. Sebagai salah satu aktivitas keagamaan. 

4. Sebagai salah satu tujuan wisata-wisata umat islam. 

5. Sebagai aktivitas kemasyarakatan. 

6. Untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin. 

7. Sebagai peningkatan kualitas manusia dan pengajaran (ibrah).
21

 

 

F. Bentuk-Bentuk Wisata Religi 

Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki 

makna khusus seperti:
22

 

1. Masjid sebagai pusat keagamaan dimana masjid di gunakan untuk beribadah 

sholat,i’tikad, adzan, dan iqomah. 

2. Makam dalam tradisi jaw, tempat yang mengandung kesakralan. Makam 

dalam bahasa jawa merupakan penyebutan yang lebih tinggi (hormat) 

pesarean, sebuah kata benda yang berasal dan sare, (tidur). Dalam pandangan 

tradisional, makam merupakan tempat peristirahatan. 
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3. Candi sebagai unsur pada jaman purba yang kemudian kedudukan nyan di 

ganti makam. 

 

G. Tujuan Wisata Religi 

Tujuan wisata religi mempunyai makna yang dapat dijadikan pedoman 

untuk menyampaikan syiar islam di seluruh Dunia, dijadikan sebagai pelajaran 

untuk meng-ingatkan keesaan Allah, mengajak dan menuntun manusia supaya 

tidak tersesat kepada syirik atau mengarah kepada kekufuran. 

Ada 4 faktor yang mempengaruhi penting dalam pengelolaan wisata religi 

yaitu lingkungan eksternal, sumber daya dan kemampuan internal, serta tujuan 

yang dicapai. Suatu keadaan, kekuatan, yang saling berhubungan dimana lembaga 

atau organisasi mempunyai kekuatan untuk mengendalikan disebut lingkungan 

internal, sedangkan suatu keadaan, kondisi,peristiwa dimana organisasi atau 

lembaga tidak mempunyai kekuatan untukmengendalikan disebut lingkungan 

esternal. Kaitan antara wisata religi dengan aktivitas dalam adalah tujuan dari 

wisata ziarah itu tersendiri.
23

 

 

Adapun muatan dakwah dalam wisata religi yaitu: 

1. Al-Mauidhah Hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung 

unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran kisah, berita gembira,peringatan, 
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pesan-pesan positif yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan agar 

mendapatkan keselamatan didunia dan akhirat. 

2. Al-Hikmah sebagai metode dakwah yang diartikan secara bijaksana, akal 

budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih dan menarik perhatian 

orang kepada agama atau Tuhan.
24

 

 

H. Manfaat Wisata Religi 

Ada beberapa manfaat yang bisa di peroleh dengan melakukan wisata religi di 

antaranya : 

1. Melepas kejenuhan 

Seseorang memilih untuk berpariwisata tentu untuk melepaskan diri dari 

segala kejenuhan. 

2. Menghilangkan beban pikiran dan stres 

Selain rasa jenuh, tentu stres dan beban pikiran sangat menumpuk, entah 

bagi yang masih pelajar atau seseorang yang sudah berkerja. 

 

 

 

3. Menyegarkan dahaga spiritual 

Berbeda dari berkunjung ke tempat hiburan yang biasanya hanya 

dilakukan agar mendapatkan kesenangan sementara, wisata religi dapat 

membuat dahaga spritual kita tersegarkan seketika. 
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4. Mengingatkan manusia pada akhirat 

Walaupun terdapat sebuah riwayat dalam sebuah hadis dimana nabi 

bersabda bahwa kita dilarang melakukan ziarah kubur, namun setelah itu 

nabi pun mengatakan bahwa kita perlu melakukannya karena mengingat 

akhirat. 

5. Lebih dekat sang pencipta 

Kunjungan wisata religi bukanlah perjalanan biasa karena memang tujuan 

dari adanya perjalanan wisata ini adalah supaya kita lebih dekat dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

6. Menambah wawasan  

Selain dari kegiatan ziarah makam, ada berbagai situs bersejarah yang 

bisa dikunjungi yang akan menambah wawasan.  

7. Meningkatan kualitas pribadi 

Percaya atau tidak, wisata religi, entah berasal dari mana istilah tersebut, 

hal ini akan benar-benar membawa pengaruh positif terhadap diri kita.  

8. Bersosialisasi lebih baik 

Kemanapun tujuan kita ketika memutuskan untuk berpariwisata religi, 

percayalah bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap kehidupan 

sosial kita. 

9. Mendapatkan zona nyaman yang berbeda-beda 

Seruhnya berpetualang melalui wisata religi adalah kita akan menemukan 

zona nyaman yang berbeda-beda. 

10. Meningkatkan percaya diri  
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Berwisata religi tidaklah selalu berjalan mulus, terutama jika lokasi yang 

disambungi cukup sulit dijangkau atau agak misterius. 

11. Menjadikan pribadi yang lebih Easy Going 

Ketika mendatangi tempat-tempat baru, terutama tempat wisata religi, 

salah satu manfaatnya adalah dapat menjadikan diri kita lebih easy going. 

12. Mendetoksifikasi diri dari media sosial 

Berwisata religi akan mengingatkan kita kembali bahwa seharusnya kita 

lebih mendekatkan diri kepada Allah dari pada dengan media sosial. 

13. Memberikan waktu untuk sendiri 

Wisata religi adalah tempat yang tepat untuk kita merasakan ketenangan 

serta kedamaian yang luar biasa. 

14. Menjadi lebih bahagia 

Sadar atau tidak, berwisata religi akan membuat hidup kita lebih ringan 

dan dekat dengan sang pencipta yang artinya hidup kita akan menjadi 

lebih baik dan bahagia.
25
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