
 

 
 

ABSTRAK 

Nayudin. Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Kebijakan Peraturan Bupati 

Purwakarta NO 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya. 

Dakwah bisa dilakukan oleh semua kalangan umat islam. Pesan-pesan Ilahi bisa 

di sebarkan atau di sampaikan kepeda umat islam lainnya dalam berbagai bentuk 

media, agar dakwah tersebut tidak menoton dan bisa diterima oleh semua kalangan 

umat islam. Seperti yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi seorang politikus yang kini 

menjabat sebagai Bupati Purwakarta, yang dimana Dedi Mulyadi mengeluarkan 

peraturan Bupati tentang Desa Berbudya di Kabupaten Purwakarta. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui isi pesan dakwah dalam peraturan 

Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya. 

Landasan teori dalam penelitian kualitatif ini meliputi pengertian dakwah, 

masyarakat desa, budaya dan kebijakan. Dakwah adalah mengajak dan menyeruh umat 

manusia kepada jalan Allah dengan mengamalkan ajaran Islam. Masyarakat desa 

adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal di suatu daerah dengan saling 

berinteraksi dan bercocok tanam di alam (bertani) dengan lingkungan sekitarnya. 

Kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, keseniaan, 

hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh 

manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Dan kebijakan adalah suatu ketetapan yang 

memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara 

terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 

 Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis pesan 

dakwah dalam peraturan Bupati tentang Desa Berbudaya, adalah dengan membaca, 

mencatat, studi perpustakaan, dokumentasi dan wawamcara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Bupati Purwakarta tentang 

Desa berbudaya mengandung nilai-nilai Islami, mengenai aqidah, akhlak dan Syariah 

yang di kemas kedalam peraturan daerah yang berbasis budaya Sunda, yang 

memadukan antara budaya dan agama, menjadi akulturasi dalam membangun manusia 

dan peradaban tanpa harus melupakan tradisi-tradisi budaya sunda di Kabupaten 

Purwakarta yang penduduknya berbahasa Sunda. Berdasarkan temuan dapat 

disimpulkan bahwa peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa 

Berbudaya mengandung nilai-nilai Islami yang di padukan dengan budaya Sunda, yang 

menjadikan peraturan daerah dalam menjaga dan mengatur kehidupan manusia dan 

lingkungan hidup seperti alam yang di ciptakan oleh Allah SWT, yang Maha Pencipta. 


