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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan 

beberapa hal sebagai kesimpulan akhir dan sekaligus sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Kesimpulan ini menegaskan dua hal 

pokok yakni aktivitas dakwah islamiyah program keagamaan Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan, dan manajemen strategi dakwah kultural program keagamaan 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 

Pertama, aktivitas program keagamaan dakwah Islamiyah Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan, dilaksanakan agar selalu terbentuk serta terpeliharanya budaya, 

moral atau pekerti yang luhur dan bersumber kepada Alqur’an dan hadits sehingga 

membentuk 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 yang berdasarkan agama, pancasila, TRI BRATA dan 

CATUR PRASETIA. 
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Kedua, bentuk-bentuk program keagamaan dakwah Islamiyah di Mapolda 

Sumatera Selatan meliputi pembinaan mental, pembinaan rohani dan jasmani secara 

berkala, ceramah Agama, memperingati hari-hari besar Agama Islam, pengajian ibu-

ibu, membaca Al-Qur’an bersama-sama, Qori’/Muazin sebelum Shalat Jum’at, 

Syafari Rmadhan, Serta pembinaan keluarga sejahtera. 

Ketiga, Faktor-faktor pendukung program keagamaan dakwah Islamiyah  

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yakni sistem komando yg terpusat, SDM yang 

berkualitas, fasilitas yang memadai, mayoritas seluruh anggota POLRI dan PNS memeluk 

agama Islam, adanya sebuah masjid, dan dana yang sangat mendukung. 

Keempat, Faktor-faktor pendukung program keagamaan dakwah Islamiyah 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yakni kurang konsistennya kehadiran para 

audiens, kurangnya kesadaran Personil dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang 

sudah dijadwalkan, sibuk dengan urusan dan tugasnya masing-masing, kegiatan 

pembinaan yang mulai berkurang,  dan penugasan dari anggota tersebut yang selalu 

berbenturan. Tidak ada pemaksaan,  dan tidak seluruh Personil memeluk Agama 

Islam sehingga pengetahuan beragama yang berbeda-beda, serta Sosialisasi yang 

kurang di masyarakat. 

Kelima, Manajemen strategi Dakwah Islamiyah program keagamaan 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Strategi yang digunakan dalam pelaksaan 

program keagamaan melalui pendekatan-pendekatan di antaranya: Pendekatan 

Psikologi, Pendekatan Agama, Pendekatan Komunikasi Persuasif, Pendekatan 

Edukatif, Pendekatan Instruktif. 
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B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan. 

Saran-saran ini ditujuhkan kepada seluruh umat Islam pada umumnya dan khususnya 

kepada bidang rohani Mapolda Sumatera Selatan: 

Pertama, Diharapkan kepada Subbag Rohani dan Jasmani POLDA Sumatera 

Selatan agar senantiasa terus berjuang dalam mensyiarkan agama Islam untuk seluruh 

masyarakat terkhusus kepada seluruh anggota POLRI dan PNS serta jajarannya, 

karena tanpa program-program keagamaan, maka tugas-tugas kepolisian tidak akan 

mampu berbuat yang lebih baik lagi kedepannya untuk mencapai tujuan. 

Kedua, Aktivitas dakwah islamiyah program keagamaan POLDA Sumatera 

Selatan untuk lebih diintensifkan lagi, agar saat program keagamaan berjalan lebih 

banyak lagi anggota POLRI dan PNS serta masyarakat yang datang ketika proses 

kegiatan berjalan dan pendisiplinan bagi anggota yang jarang mengikuti kegiatan 

tersebut. 

Ketiga, Diharapkan kepada seluruh anggota POLRI dan PNS di Mapolda 

Sumatera Selatan agar tetap aktif dalam mengikuti pelaksanaan program keagamaan 

Mapolda Sumatera Selatan, jadikanlah kegiatan ini sebagai tempat pembelajaran, 

pemahaman, tuntunan, arahan kearah yang positif serta ajang tempat menjalin 

silaturahmi sesama personil, Masyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan 

konsep TRI BRATA dan CATUR PRASETIA. 
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Keempat, Diharapkan kepada Masyarakat dan keluarga besar POLRI dan PNS 

untuk bisa ikut serta dan berpartisifasi dalam mendukung program-program 

keagamaan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sehingga tercapainya tujuan dari 

pelaksanaan tersebut. jadikanlah kegiatan ini sebagai wahana untuk menambah ilmu 

pengetahuan, khususnya pembekalan untuk agama demi mencapai kebahagiaan baik 

di dunia maupun di akhirat. 

Kelima, Dalam hasil penelitian skripsi ini, pembaca tidak harus sepenuhnya 

menjadikan skripsi ini sebagai pedoman khusus, karena penulis menyadari bahwa 

banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kekurangan ataupun kekeliruan dalam 

penulisan ini, misalnya dalam metodologi dan penempatan kata-kata yang kurang 

tepat. Maka dari itu penulis mengucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya atas 

kritik dan sarannya demi sesuatu yang lebih baik lagi kedepannya bagi penulis 

sendiri. 

 


