
KUA Cibuaya Gencar 
Sosialisasikan Kampung Santri

CIBUAYA, RAKA - Keberadaan 
Kantor U rusan Agama (KUA) 
bukan sekedar m engunis soal 
peristiwa nikah dan rujuk. Namun, 
b an y ak  tugas lain yang 
berhubungan dengan KUA. Oleh 
karena itu, masyarakat perln 
mengetahui tugas dan fungsi KUA.

Untuk meningkatkan layanan 
keagamaan biigi masyarakat, Kl IA 
Kecamatan Cibuaya akan gencar 
melakukan sosialisasi program 
K am pung Santri di wilayah 
kerjanya, dan hal itu selaras dengan 

/program  revitalisasi KUA yang 
^dicanangjcan Kementerian Agan la 

Rl. Untuk yang pertama kali, KUA 
Cibuaya m ensosialisasikan 
program revitalisasi ini berbarengan 
dengan rapat minggon Desa 
Sukasari. "Kita b am  kali ini 
melakukan minggon keliling ke 
desa, karena kita m em punyai 
k e p e n t i n g a n  u n t u k  
mensosialisasikan soal revitalisasi 
dari menteri agama," jelas Kepala 
KUA Kecamatan Cibuaya Deni

Finnan Nurhakim, kepada Radar 
Karawang, Rabu (2/6).

Poinpentingyangdisampaikan 
melalui program tersebut, yakni 
Kl JA hams memaksimalkan tugas 
dan fungsinya, selain um san  
peristiwa nikah. Kata I )eni, terdapat 
sepuluh tugas dan fungsi KUA, 
dan dari sepuluh tersebut yang 
dapat dirasakan manfaamya oleh 
masyarakat adalah urusan nikah. 
Sehingga masyarakat menganggap 
bahwa KUA ini hanya sebatas 
bertugas dal am  um san nikah. 
Oleh karena itu dengan program 
revitalisasi KUA, Deni berharap 
masyarakat bisa merasakan tugas 
dan fungsi KUA yang lainnya, 
seperti bimbingan kemasjidan, 
p e n g e lo la a n  zakat, d an  
pendayagunam wakal, termasuk 
bim bingan keluarga sakinab. 
"Melalui program Kampung Santri 
ini kita dorong supaya tugas dan 
fungsi itu dim aksim alkan," 
imbuhnya.

Saat menjadi Kepala KUACilebar,
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RAPAT MINGGON: KUA Cibuaya ikut rapat minggon di Desa Sukasari.

Deni juga sempat menerpakan M enum t Deni, secara um um  Santri itu bukan kampung yang 
program  Kam pung Santri di tujuan dari Kampung Santri ini b a n y a k  sa n tr in y a  a t au  
wilayah K ecam atan Cilebar, untuk membina masyarakat agar pesantrennya. lustm yang kita
sehingga program Kampung Santri dekat dengan agama dan berakhlak cari itu kampungyang selietulnya
yangditerapkandiwilayah Cibuaya mul ia seperti santri,  d an  masihawam,supayamerekayang
ini sebagai tindaklanjutd;uiyang pembinaannyaitu dilakukan secara awam itu lebih tahu masalah
sudah dia lakukan di Cilebar. bersama-sama "Jadi Kampung keagamaan,” pungkasnya (mra)


