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BAB II 

KONSEP DAKWAH  ISLAMIYAH 

 

A. Pengertian Dakwah Islamiyah 

 Dakwah  ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa 

Arab, yaitu da`a, yad`u, da`watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Dakwah 

juga dapat diartikan proses penyampaian (tabligh) atas pesan-pesan tertentu yang 

berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.1 

Jadi, pengertian dakwah dari segi bahasa itu bermakna luas dan netral, karena ia bisa 

berarti mengajak, memanggil atau mengundang orang untuk hal-hal yang benar atau 

yang tidak benar.2 

 Dakwah menurut Syekh Ali Makhfudh dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, 

mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan 

mengikuti petunjuk (agama), menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah 

mereka pada perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagian dunia dan 

akhirat.3  

Dalam pengertian yang luas dakwah adalah upaya untuk mengajak seseorang 

atau sekelompok orang (masyarakat) agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam 

kedalam kehidupan yang nyata. Sedangkan dalam pengertian keagamaan, dakwah 

                                                           
1 Samsul Munir Amin. Ilmu Dakwah. (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 1 
2 Nasrudin, Harahap. Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren), hlm 51. 
3 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 19 
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memasukkan aktivitas tabligh (penyiaran), tatbiq (penerapan/pengamalan) dan 

tandhim (pengelolaan). Untuk pengertian ini dakwah tidak akan selesai jika dilakukan 

hanya secara individual, karena dakwah bukan saja untuk mad'u non-muslim semata, 

tetapi untuk yang muslim juga. Untuk muslim dakwah berfungsi sebagai proses 

peningkatan kualitas penerapan ajaran agama Islam sedangkan untuk non-muslim 

fungsi dakwah adalah memperkenalkan dan mengajak mereka secara sukarela. 

Perluasan berikutnya dari pemaknaan dakwah adalah aktivitas yang berorientasi pada 

pengembangan masyarakat muslim, antara lain dalam peningkatan kesejahteraan 

sosial.  

Berdasarkan pengertian di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa dakwah 

secara singkat adalah suatu kegiatan dalam penyampaian ajaran Islam dengan 

menggunakan berbagai pendekatan dalam ruang lingkup kehidupan manusia sebagai 

objek dakwah, menggunakan metode dan media yang tepat dengan melihat kondisi 

dan sistuasi sasaran dakwah. Secara substansial, dakwah yaitu mengajak kepada jalan 

Allah. 

Islam secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari 

bahasa Arab: salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya 

menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata aslama itulah terbentuk 

kata Islam, pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti 

menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya. Hal senada 

dikemukakan Hammudah Abdalati. Menurutnya, kata “Islam” berasal dari akar kata 

Arab, SLM (Sin, Lam, Mim) yang berarti kedamaian, kesucian, penyerahan diri, 
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danketundukkan.   Dalam pengertian religius, menurut Abdalati, pengertian Islam 

adalah "penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dan ketundukkan atas hukum-Nya". 

Hubungan antara pengertian asli dan pengertian religius dari kata Islam adalah erat 

dan jelas. Hanya melalui penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT dan 

ketundukkan atas hukum-Nya, maka seseorang dapat mencapai kedamaian sejati dan 

menikmati kesucian abadi.  

Secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan, Islam adalah agama 

wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi 

seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia. Cukup banyak ahli dan ulama yang berusaha merumuskan 

definisi atau pengertian Islam secara terminologis. KH Endang Saifuddin Anshari. 

mengemukakan, setelah mempelajari sejumlah rumusan tentang agama Islam, lalu 

menganalisisnya, ia merumuskan dan menyimpulkan pengertian Islam, bahwa agama 

Islam adalah: Wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk 

disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. 

Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala 

perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan 

Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Bertujuan: keridhaan Allah, rahmat bagi 

segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas 

akidah, syariatm dan akhlak. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan 
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kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang 

ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah Saw.Wallahu a'lam. 

Dakwah islamiyah bertitik awal konsep iman ini yang berlandaskan keimanan 

dan ketakwaan dalam waktu 23 tahun dapat membudayakan Arab jahiliyah dengan 

iman dan amal saleh, sehingga digelari ummat yang terbaik. Berdakwah kepada 

manusia untuk Allah adalah merupakan perjalanan, ciri-ciri dan sifat-sifat para Nabi 

dan Rasul yang kemudian diikuti oleh para Ulama dan seluruh orang-orang yang 

beriman. 

Jadi dakwah islamiyah adalah mengajak manusia untuk menunjuk dan 

membimbing manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya guna mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi, dakwah islamiyah mengajak manusia 

melakukan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya. Ajaran Islam meliputi 

pokok-pokok  Aqidah Islamiyah atau pembentukn kepercayaan yang benar, 

Membentuk pribadi yang sempurna, dan pembangunan masyarakat yang sejahtera , 

serta kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan alam semesta. 

Selanjutnya apabila diuaraikan dalam bidang-bidang maka ajaran Islam itu 

meliputi bidang-bidang: Aqidah dan ibadah, Kehidupan keluarga, Pembangunan 

masyarakat, Sosial, Ekonomi, Politik, Pendidikan, dan Kesehatan/kebudayaan, serta 

Kejasmanian 
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B. Fungsi dan Tujuan dakwah islamiyah 

1. Fungsi dakwah Islamiyah 

Pada dasarnya dakwah memiliki dakwah memiliki dua fungsi utama, yaitu 

fungsi risalah dan fungsi kerahmatan, secara kerisalahan dakwah islamiyah dapat 

dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang 

lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam 

sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. 

Berdasarkan fungsi tersebut, dikembangkan bebeapa fungsi lain diantaranya: 

a. Fungsi Informatif, yakni menyampaikan suatu informasi kepada objek 

yang diinginkan 

b. Fungsi Tabyin, yakni merupakan fungsi kedua setelah syari’at Al-Qor’an 

itu diinformasikan kepada publik. Seorang da’i harus bertindak sebagai 

narasumber yang bergunsi menjelaskan hakikat Islam kepada audien. 

Karena itu tabyin merupakan salah satu konsep dakwah yang 

diperkenalkan oleh Al-Qur’an. 

c. Fungsi Tabsyir, yakni geambira bagi para penerima dakwah dan 

sebaliknya menginformasikan tentang ancaman yang akan menimpa 

orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. 

d. Sebagai sebuah petunjuk, dakwah Islam mutlak dilakukan agar Islam 

menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan manusia. 

e. Menjaga Orisional pesan dakwah  dari Nabi SAW, dan menyebarkannya 

kepada lintas generasi. 
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f. Mencegah laknat Allah, yakni siksaan untuk keseluruhan manusia di 

dunia. 

g. Dengan dakwah umat Islam dapat menjadi saudara. Dakwah Islam mutlak 

diperlukan agar Islam menjadi penyejuk bagi kehidupan mannusia melalui 

dakwah, islam tersebar keseluruh penjuru dunia. Jadi dakwah Islam 

berfungsi sebagai tongkat estafet peradaban manusia. Dakwah berfungsi 

menjaga orisinalitas pesan dakwah Nabi SAW dakwah berfungsi 

mencegah laknat Allah, yakni siksa untuk seluruh manusia. 

Dari penjelasan diatas fungsi dakwah sangatla penting sangat mutlak  

dilakukan oleh umat manusia dengan adanya dakwah manusia dapat terarah kejalan 

Allah SWT. Karena manusia tanpa dakwah, umat Islam dapat kehilangan arah. 

Dengan adanya dakwah umat Islam menjadi saudara, seperti dalam potret idealitas 

dengan demikian, kita bisa membuat pernyataan bahwah kehidupan seorang 

ditentukan oleh keyakinan itu ditentukan oleh pengetahuannya. Sebab manusia tanpa 

adanya kehadiran dakwah sarana kehidupannya takkah terbuka wawasan dalam 

kehidupannya akan tertutup jika tanpa dakwah. 

Dakwah sangat berpengaruh bagi manusia baik individu maupun sosial, 

karena kunci kebenaran ajaran Islam terkandung di dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

dengan realitas kehidupan manusia, sebagai individu maupun kelompok sangat 

penting buat panji-panji keyakinan dan ketaqwaan kepadah Allah SWT. 
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2. Tujuan dakwah Islamiyah 

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk pemberih arah atau 

pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas seluruh 

aktivitas dakwah akan sia-sia, apalagi ditinjau dari segi pendekatan sistem, tujuan 

dakwah merupakan salah satu unsur dakwah. Dimana antar unsurdakwah yang satu 

dengan yang lainsalingmembantu, mempengaruhi berhubungan(sama pentingnya). 

Dengan demikian tujuan dakwah sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah 

sama pentingnya daripada unsur-unsur lainnya, seperti subyek dan obyek dakwah, 

metode dan sebagainya. bahkan lebih dari tujuan dakwah sangat menentukan dan 

berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dakwah 

sekaligus strategi dakwah juga ditentukan oleh tujuan dakwah. Ini disebabkan karena 

tujuan merupakan arah gerak yang hendak dituju seluruh aktivitas dakwah, oleh 

karena itu tujuan dakwah terbagi menjadi dua: 

a. Tujuan umum 

Tujuan umum dakwah ialah mendorong, menyeruh, mengajak 

ummat manusia (baik yang suda memeluk agama Islam maupun yang 

masih dalam keadaan kafir atau musrik) kepada jalan yang lurus jalan 

yang diridhai Alah SWT. Agar dapat hidup bahasia dan sejahtera didunia 

maupun di akhirat. 

 



27 

 

 

 

b. Tujuan khusus 

1) Mengajak ummat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk 

selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT 

2) Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf 

3) Mengajak manusia agar beriman kepada Allah SWT (memeluk agama 

Islam) 

4) Mendidik manusia dan mengajarkan manusia mengajarkan anak-anak 

agar tidak menyimpang dari fitrahnya 

5) Tujuan dakwah merupakan program kegiatan dakwah dan penerang 

agama tidak lain adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, 

penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang dibawakan oleh 

aparat dakwah atau penerang agama, pembentukan sikap mental dan 

pengembangan motivasi yang bersikap positif.4 

Dari penjelasan diatas dapat kami analisis bahwah, dapat dipahami tujuan 

dakwah sesungguhnya adalah untuk menyadarkan ummat manusia akan tugas dan 

fungsinya sebagai kholifa fil ard, yang menegakkan kalimat Allah dimuka bumi. 

Artinya tujuan dakwah berorientasi kepada pembentukan mental spiritual yang tinggi. 

Hal ini dimulai sejak seorang dilahirkan didunia, ajaran Islam harus sudah mulai 

utnuk diterapkan. Karena secarah tidak langsung manusia haruslah pandai memilah 

agama Islam, karena agama sebagai sebuah petunjuk buat manusia agar manusia 

tidak tersesat. lebih baik.   
                                                           

4
 Samsul Munir Amin, 2009, Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah, hlm 62-64 
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C. Materi dan sumber dakwah islamiyah 

Materi dakwah dan sumber dakwah adalah dakwah membentuk materi yang 

jelas dan bersumber yang pasti. Dengan demikian dakwah tidak akan mengalami 

kejenuhan. untuk lebih jelas dapat di lihat penjelasan dibawah ini: 

1. Materi dakwah islamiyah 

Bahwasanya materi dakwah islamiyah tergantung pada tujuan pokok dakwah 

yang akan dicapai. Namun secara global dapat dikatakan bahwa materi dakwah dapat 

diklafikasikan menjadi tiga pokok ialah: menjelaskan masalah aqidah, masalah 

syari’at, dan masalah akhlaqul karimah. Dari pembahasan ini maka yang sangat 

penting adalah keimanan. Keimanan berhubungan erat dengan aqidah. Masalah 

aqidah adalah bersifat i’tiqat bathiniyah yang mencakup masalah-masalah yang erat 

hubungannya dengan rukun iman. dibidang aqidah ini bukan saja pembahasan tertuju 

pada masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya, misalnya syirik. 

Kemudian masalah syari’ah dalam Islam adalah berhubungan erat dengan 

amal lahir dalam rangka mentaati semua peraturan hukum Allah guna mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antara 

sesama manusia. Artinya masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah 

syari’ah bukan saja terbatas pada ibadah kepada Allah, akan tetapi masalah-masalah 

yang berkenaan dengan pergaulan hidup antar sesama manusia diperlukan juga. 

Seperti hukum jual beli, berumah tangga, bertetangga, warisan kepemimpinan, dan 

amal-amal shaleh lainnya. Demikian juga larangan-larangan Allah seperti minuman 
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keras, berzina, dan sebagainya termasuk pula masalah-masalah yang menjadi materi 

dakwah Islam. 

2. Sumber dakwah islamiyah 

Pada dasarnya sumber dakwah Islam itu kembali pada apa tujuan dakwah, 

karena pada dasarnya apa yang terdapat dalam sumber dakwah tergantung pada 

tujuan dakwah yang ingin dicapai. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-

Qur’an, bahwa: “tujuan umum dakwah ialah mengajak umat manusia (meliputi orang 

mukmin maupun kafir atau musrik) kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah 

SWT, agar dapat hidup bahagian dan sejahtera didunia maupun diakhirat” setiap 

menyampaikan dakwah terhadap mad’u pada dasarnya bersumber dari dua sumber 

yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mengatur ajaran-ajaran kitab 

Allah yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits Rasulullah SAW, yang mana kedua sumber ini 

merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam. Oleh karenahnya materi dakwah Islam 

tidakla dapat terlepas dari dua sumber tersebut, bahkan bilah tidak berstandar dari 

keduanya (Al-Qur’an dan Al-Hadits) seluruh aktivitas dakwah islamiyah akan sia-

sia.5 Artinya dakwah harusla dilaksanakan sesuai dengan pedoman agama Islam yaitu 

Al -Qur’an dan Al-Hadits. Dengan begitu dakwah tidak akan menyimpang kepada 

hal-hal lain, seperti bernuansa politik, aaupun untuk kepentingan kemasyuran diri 

pribadi. Karena dakwah tidak dapat dibarangi dengan muatan-muatan lain hanya 

bertujuan untuk kepentingan kelompok ataupun perorangan. 
                                                           

5 Ibid, Hlm 89 
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D. Konsep dan hubungan antara Dakwah Islamiyah dengan program 

keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 

1. Konsep Dakwah Islamiyah di dalam program keagamaan Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan  

Kegiatan  program keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan harus 

diarahkan agar mencapai hasil yang maksimal, oleh karena itu perlu adanya konsep 

yang terarah sebagai pegangan para pemimpin dan anggota POLRI serta PNS dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Konsep yang digunakan dalam program 

keagamaan meliputi bidang-bidang penerangan, penyuluhan, peribadatan, dan 

pelayanan, pendidikan, serta rawat rohani.  

a. Bidang penerangan dan penyluhan, antara lain: 

1) Menyelenggarakan ceramah-ceramah kerohanian bagi anggota di 

tempat bertugas, dan bagi keluarga dilaksanakan di asrama-asrama dan 

di tempat peribadatan 

2) Menyelenggarakan brosur-brosur atau majalah-majalah kerohanian 

untuk para anggota dan keluarga 

b. Bidang peribadatan dan pelayanan, antara lain: 

1) Membina tempat-tempat peribadatan dikesatuan secara teratur dan 

berencana 

2) Menyusun pedoman-pedoman peribadatan, pelayanan sesuai kondisi 

kesatuan 
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3) Menyelenggarakan acara/upacara keagamaan pada kesatuan dan 

asrama-asrama untuk para keluarga dan  

4) Melaksanakan upacara-upacara khusus seperti pengambilan sumpah, 

kelahiran, perkawinan, dan upacara-upacara keagamaan lainnya 

c. Bidang pendidikan, antara lain: 

1) Ikut dalam merencanakan dan mengisi acara pendidikan kerohanian 

pada lembaga-lembaga pendidikan 

2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan kerohanian 

dikesatuan dan asrama 

3) Menyelenggarakan usaha-usaha penataran rohaniawan 

d. Bidang rawatan rohani, antara lain: 

1) Memberikan bimbingan rohani bagi anggota yang hendak berumah 

tangga serta menyampaikan pertimbangan dan saran-saran tentang izin 

perkawinan dan perceraian kepada pemimpin 

2) Memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk kepada anggota yang 

mengalami tekanan/pergumulan batin, serta permasalahan setiap 

personil POLRI dan PNS 

3) Memberikan bimbingan ke-agamaan kepada anggota POLRI dan PNS 

di rumah-rumah sakit 
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2. Hubungan Dakwah Islamiyah dengan program keagamaan Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan 

Dakwah Islamiyah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menegakkan 

dan menjunjung tinggi ajaran atau norma-norma Islam dalam seluruh aspek 

kehidupan, oleh sebab itu, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW 

merupakan pedoman bagi manusia untuk bersikap dan bertingkah laku dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. Di dalam melaksanakan suatu kegiatan dakwah 

baik itu ceramah, khutbah, dan dakwah dalam bentuk lainnya yang disampaikan 

dengan menggunakan variasi yang berbeda-beda, itu lebih menarik di bandingkan 

satu adat istiadat saja untuk menarik para personil POLRI dan PNS serta keluarganya 

agar dapat mengikuti semua kegiatan yang dilakukan, karena di dalam proses 

dakwah, faktor budaya, adat istiadat, seni dan lain sebagainya menjadi penentu 

keberhasilan dakwah tersebut. 

Di dalam Mapolda Sumatera Selatan tidak semua personil POLRI dan PNS 

beserta keluarganya memeluk agama Islam, ada berbeda-beda agama. Akan tetapi 

perbedaan agama diantara personil POLRI dan PNS beserta keluarganya tidak 

menjadi suatu penghambat atau penghalang untuk melaksanakan program-program 

keagamaan demi kelancaran dan kemajuan POLDA SUMSEL. Hal ini dikarenakan 

mayoritas personil POLRI dan PNS memeluk agama Islam. 

Dalam suatu organisasi, hal yang terpenting yang harus selalu dijaga yaitu 

kerjasama antar anggota untuk mengukuhkan suatu lembaga dan dapat menjadi 

kekuatan yang sangat hebat, sehingga anggota di dalamnya dapat berbagi inspirasi 



33 

 

 

 

untuk memecahkan sebuah persoalan-persoalan yang di hadapi oleh semua anggota 

demi kemajuan organisasinya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Parsito, S. Sos. M. Si, 

Paur Rohjas Mapolda Sumatera Selatan, beliau mengatakan bahwa “di dalam 

Mapolda Sumatera Selatan terdapat banyak agama yang berbeda-beda diantaranya 

agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Akan tetapi mayoritas semua personil 

memeluk agama Islam dan tidak ada kecemburuan sosial dalam program-program 

keagamaan yang dijalankan para personil, karena meraka memiliki tujuan atau 

harapan yang sama yaitu dapat membentuk dan menanamkan mental-mental yang 

tanggu bagi anggota dan segenap personil dalam rangkah menghadapi tugas-tugas 

negara demi terwujudnya postur POLRI yang dipercaya masyarakat, sinergitas 

kemitraan dan pelayanan prima kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan 

akuntabel agar mampu bersikap jujur, terpercaya, dan bertanggung jawab serta 

mampu menampilkan keteladanan dengan ketulusan dalam melayani masyarakat dan 

menjadi konsultan dalam pemecahan masalah, menjamin kualitas kinerja, serta 

mampu menjadi abdi negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.6 

Pembinaan dan pengarahan bagi personil POLRI dan PNS itu harus dimulai 

dari diri masing-masing yang menjadi kewajiban bagi dirinya, supaya dapat 

meningkatkan kualitas dirinya yang bisa berguna bagi masyarakat dan tidak 

                                                           
6 AKP Parsito, S. Sos. M. Si, Paur Rohjas Mapolda Sumatera Selatan, Wawancara Pribadi, 

(Palembang, 13 Agustus 2015). 
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merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa kualitas diri manusia itu terletak 

pada diri manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. 

Dalam hal ini jelas ada hubungannya yang sangat signifikan antara dakwah 

Islamiyah dengan program keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dakwah 

merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan, mengajak, mengajarkan, kemudian 

mempraktekkan suatu ajaran islam kepada mad’u. Sedangkan Islamiyah merupakan 

landasan utama dalam melaksanakan kegiatan dakwah yang dapat dilakukan dengan  

menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, kesenian, adat istiadat, dan sebagainya. 

Dengan pengertian dakwah Islamiyah tersebut jelas hubungannya ada bawah dengan 

cara dakwah islmaiyah maka akan membawa suatu perubahan terhadap personil 

POLRI dan PNS beserta keluarganya. Dengan dakwah Islamiyah orang bisa tersentuh 

hatinya untuk melakukan perubahan demi kemajuan dan kebahagiaan kehidupan 

mereka baik dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang. 

Personil mempunyai banyak potensi yang ada pada dirinya masing-masing 

dan semua itu merupakan potensi-potensi yang bermutu yang bisa membuat diri 

mereka menjadi lebih baik lagi.  Upaya-upaya membangun POLDA SUMSEL  

dengan dakwah kultural yang lebih rama dan damai, merupakan ijtihad yang sangat 

signifikan dengan tuntutan zaman. Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan dakwah 

yang lebih santun dan damai merupakan senjata ampuh yang terdepan seperti 

dilakukan Rasulallah SAW. Suatu upaya renungan dan apresiasi terhadap 

perkembangan budaya pada satu sisi dan perkembangan POLDA SUMSEL pada sisi 

lain, sekecil apapun mesti dilakukan. 
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Adapun upaya-upaya yang dilakukan POLDA SUMSEL dalam meningkatkan 

dakwah islamiyah di antaranya: 

a. Penanggulangan terorisme melalui pendekatan agama 

b. Pencegahan praktek narkoba melalui pendekatan agama dan 

c. Menumbuhkan sikap cinta tanah air melalui agama 

Karena dakwah tidak hanya dipahami sebagai as the transfer of islamicvalues 

(transfer nilai-nilai Islam) yang luhur kepada instansi. Namun, hendaknya 

mengupayakan kesadaran nurani agar mengusung setiap manusia positif secara kritis 

tanpa terbelenggu oleh latar belakang agama formal suatu instansi. Usaha-usaha yang 

dilakukan untuk mengetahui karakter suatu instansi merupakan kunci utama dalam 

memahami dan mengembangkan dakwah islamiyah pada era multikultural sekarang 

ini. 

Adapun hubungan manusia dengan agama adalah bagaimana sikap manusia 

mengambil nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kebudayaan dan agama sebagai 

rujukan esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Hubungan kebudayaan dan agama 

memiliki cara pandang tersendiri menurut para ahli : Pertama, agama merupakan 

bagian dari agama yang mempengaruhi cara pandang manusia melihat agama. agama 

dijadikan sebagai aktualisasi tingkah laku dalam beragama. Kedua, agama merupakan 

bagian agama, yaitu agama dipersamakan dengan mitos, legenda, atau dongeng 

sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Nilai agama diartikulasikan dalam berbagai 

bentuk agama, baik dalam arti proses maupun produk.  


