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PT. Madina Wisata Abadi yang didirikan oleh H. Abadinor merupakan salah satu biro 

perjalanan ibadah umrah juga melayani bidang jasa biro perjalanan wisata, khusus perjalanan 

wisata religi. Dari tahun ke tahun, jumlah jemaah yang menggunakan fasilitas wisata religi 

pada travel PT. Madina Wisata Abadi mengalami perkembangan meskipun terkadang adanya 

pasang surut. Selain itu, melihat konsep wisata religi yaitu wisata yang dipadukan dengan 

ibadah serta perkembangan PT Madina Wisata Abadi tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengelolaan/perencanaan manajemen wisata religi oleh PT 

Madina Wisata Abadi di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Penelitian ini hendak meneliti lebih jauh bagaimana manajemen yang telah dilakukan 

oleh pengelola PT Madina Wisata Abadi di Amuntai, baik dari sisi perencanaan, 

pengorganisasian dan faktor penunjang yang membuat PT Madina Wisata Abadi di Amuntai 

berkembang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui manajemen wisata religi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis semua data yang 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi/pengamatan dan studi dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa manajemen perencanaan PT. Madina Wisata 
Abadi telah sesuai dengan teori perencanaan pada umumnya, dengan menggunakan tipe 

perencanaan operasional. Begitu juga manajemen pengorganisasiannya yang sudah cukup baik, 

karena bersinergi dalam bekerja serta memiliki program yang jelas, termasuk pembagian 

pelaksanaan program. Adapun faktor penunjang wisata religi pada PT. Madina Wisata Abadi 

adalah letak geografis yang strategis, publikasi     yang dilakukan secara kontinu dan tempat atau 

kantor yang digunakan cukup memadai dan lengkap secara sarana dan prasarananya. 

Manajemen wisata religi PT Madina Wisata Abadi sudah berjalan dengan baik, 
meskipun masih terdapat hambatan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat luar 

daerah mengenai PT. Madina Wisata Abadi dapat diantisipasi memanfaatkan secara optimal 

publikasinya melalui media-media online, karena media online merupakan sarana publikasi 

yang memiliki potensi cakupan masyarakat yang tinggi, sehingga memungkinkan informasi 

akan sampai kepada masyarakat yang berada di luar daerah wilayah Amuntai. Selain itu, pihak 

pengelola PT. Madina Wisata Abadi harus dapat melihat, memahami serta mengikuti 

perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, ekonomi, global, dan teknologi guna 

menemukan cara-cara yang baru dalam rangka memenangkan persaingan dan menciptakan 

keunggulan kompetitif. 
 

 

 


