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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan 

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama 

yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan 

agama Islam di wilayah kecamatan. Sejarah mencatat, jauh sebelum 

bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga 

kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat 

itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan 

wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan 

Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta . 

Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan 

karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang 

dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan 

Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di 

Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu 

yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura 

adalah KH. Hasim Asy’ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang 

dan pendiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan 

18 
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tugasya, KH. Hasim Asy’ari menyerahkan kepada puteranya K.H Wahid 

Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. 
18

 

Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, tanggal 25-28 November 

1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba mengusulkan antara 

lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah 

hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen 

lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama 

tersendiri.  

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh 

Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan 

suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden 

Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian 

Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah.  

Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 

pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: 

Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan 

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan 

Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini 

dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh 

pers dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama 

yang pertama.  

                                                             
18 http://e-kinerja.com/artikel.php?id=326 
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Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan 

kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya 

memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu 

keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama 

Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang 

mengambil presiden dari Het Kantor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk 

Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian 

Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke 

masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan yang sebagiannya memang 

memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan 

keagamaan. 

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan 

Maklumat No. 2 tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut 

mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam 

Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. 

Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. 

Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru 

saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan 

Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai 

penanggugjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 

29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu 

( Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat ) pada masa penjajahan Jepang.  
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Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan 

Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 

Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. 

Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. 

Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa 

tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.
19

 

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 

tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, jabatan 

kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat 

Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah 

diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh 

Kementrian Agama. Petugas yang mengurusi agama di desa, khususnya 

dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut 

dengan modin) diterbitkan dan diatur tersediri melalui Maklumat Bersama 

Nomor 3 tahun 1947 tertanggal 30 April yang ditandatanggani Menteri 

Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman 

Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan 

kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa. Sejak 

awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas 

politik belum dapat berjalan dengan baik. 

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada 

tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 

                                                             
19 Ibid., 
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1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan 

tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi 

landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
20

 

Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar 

diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi 

kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, 

maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak 

tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama 

Daerah dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten). 

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan 

Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan 

Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan 

Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang 

dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan 

Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas 

pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan. Dengan demikian,  eksistensi KUA Kecamatan sebagai 

institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki 

                                                             
20 Ibid.,  
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landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur 

pemerintahan di tingkat Kecamatan.
21

 

B. Lokasi KUA Kecamatan Canduang 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang merupakan satu dari 

16 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Candung sejak berdiri telah terjadi 4 (empat) kali 

pergantian kepemimpinan. Tahun 2005 – 2007 dipimpin oleh M. Yamin, 

2007 – 2009 dipimpin oleh Drs. Ramza Husmen dan sejak tanggal 18 

Agustus 2009 – 2013 dipimpin oleh Zulkarnain Batubara, S.Ag, kemudian 

sejak tahun 2013 sampai saat ini dipimpin oleh H. Basyaruddin SH. 

KUA kecamatan Canduang berlokasi di Jl. Raya Pasar Lasi 

kecamatan Canduang, didirikan secara permanen tahun 2005 atas tanah 

wakaf bersertifikat dengan luas tanah 15 x 12 meter dan luas bangunan 9 x 

8 meter, memiliki fasilitas ruangan seperti Pelayanan umum, ruang kepala 

KUA, balai nikah, ruang computer, ruang arsip dan MCK. 

Tugas pokok kantor urusan agama kecamatan Canduang adalah 

Melakasanakan sebahagian tugas kantor departemen agama Kabupaten 

/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan “ fungsi 

pokok kantor urusan agama kecamatan mecakup :
22

 

1. Menyelenggarakan  statistik dan mendokumentasikan. 

2. Meyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat , kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

                                                             
21

http://kuakecamatankumai.blogspot.co.id/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinyakantor.html 
22 Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang. 
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3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan 

dan pengembangan kelurga sakinah sesuai degan kebijaksanaan yang 

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

dan penyelenggaan haji  berdasarkan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. (KMA Nomor 517 Tahun 2001 Bab.1 Pasal 3). 

C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Canduang 

1. Visi 

Sejalan dengan visi Kementerianan Agama dan 

mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan KUA 

Kecamatan Candung yaitu “ pelayanan prima dan masyarakat 

kecamatan canduang yang taat beragama, cerdas, mandiri, dan 

berakhlak mulia” 

2. Misi 

Untuk mengimplentasikan visi tersebut di atas dan dengan 

mempertimbangkan Tupoksi KUA Kecamatan, maka Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Candung memiliki misi sebagai berikut  :
23

 

a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, 

pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. 

b. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan zakat, wakaf, 

ibadah sosial dan baitul amal. 
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c. Meningkatkan bimbingan dan pelayanan produk halal, kemitraan 

umat, Ibadah haji/umrah dan hisab rukyat. 

d. Meningkatkan pembinaan pendidikan keagamaan pada masyarakat. 

e. Memberdayakan fungsi rumah ibadah dan lembaga keagamaan. 

f. Mengembangkan kemitraan dalam rangka peningkatan sinergi 

program. 

g. Meningkatkan pembinaan pendidikan Al-Qur’an pada masyarakat 

dalam rangka pemberantasan buta baca Al-Qur’an perda no.5 

Tahun 2005. 

D. Program Kerja 

1. Bidang Kepenghuluan  

Sasaran dibidang kepenghuluan adalah meningkatkan kualitas 

bimbingan dan pelayanan dibidang kepenghuluan yang ditandai :
24

 

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga administrasi 

NR secara optimal. 

b. Menata pengelolan administrasi kepenghuluan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

c. Melaksanakan standar pelayanan operasional secara optimal, cepat, 

tepat, transparan dan bertanggung jawab. 

d. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat dalam 

mentaati UU Perkawinan dan hukum munakahat khususnya bagi 

usia pra nikah dan calon pengantin. 
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e. Meminimalisir angka  perceraian dan kasus-kasus rumah tangga.  

f. Berusaha menghindarkan anggota masyarakat dalam praktek 

pernikahan liar. 

g. Meningkatkan partisipasi masyarakat (community base development) 

terhadap usaha pengamanan UU Nomor 1 Tahun 1974. 

h. Meningkatkan kemitraan dalam rangka peningkatan sinergi program. 

2. Bidang Pengembangan Program Keluarga Sakinah. 

Sasaran Program Keluarga Sakinah adalah terwujudnya 

keluarga sakinah yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan 

fisik materil dan psikis mental spiritual dan mampu menghayati nilai - 

nilai keimanan / ketaqwaan dan akhlakul karimah yang ditandai  :
25

 

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya calon pegantin 

terhadap program keluarga sakinah. 

b. Meningkatkan ketahanan keluarga khususnya keluarga pra sakinah 

dan sakinah I. 

c. Meningkatkan pemahaman keagamaan khususnya bagi keluarga pra 

sakinah dan sakinah I. 

d. Meningkatkan pendapatan keluarga. 

e. Bertambahnya jumlah kelompok- kelompok binaan keluarga 

sakinah. 

f. Memperkuat kemitraan dalam rangka peningkatan. 

 

                                                             
25 Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang. 



27 
 

3. Bidang ZIWAIBSOS (Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial) 

Sasaran program ZIWAIBSOS adalah optimalnya 

pemberdayaan zakat, wakaf dan ibadah sosial serta optimalnya 

pemberdayaan masjid dalam bentuk: 
26

 

a. Pemutakkhiran data masjid dan pengurus masjid. 

b. Merumuskan indikator masjid paripurna sebagai percontohan. 

c. Melaksanakan pelatihan managemen masjid. 

d. Melaksanakan pelatihan imam dan khatib. 

e. Menetapkan masjid percontohan. 

f. Melaksanakan pembinaan remaja masjid. 

g. Mendorong terbentuknya koperasi dan pustaka masjid. 

h. Melaksanakan penilaian masjid. 

i. Meningkatkan administrasi kemasjidan dan rumah ibadah lainnya. 

j. Monitoring dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral. 

k. Meningkatkan sosialisasi UU Zakat, Wakaf dan Ibadah sosial serta 

pemberdayaan ZAWA. 

l. Membentuk dan memperdayakan BAZ dan UPZ. 

m. Menetapkan satu UPZ sebagai pilot projeck. 

n. Menginventarisasi nazir wakaf dan melaksanakan pembinaan. 

o. Mengusahakan pensertifikatan tanah wakaf. 
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4. Bidang Operasional 

a. Meningkatkan kompetensi tenaga pengelola administrasi/petugas 

secara priodik dan berkesinambungan. 

b. Pegembangan materi kepenghuluan. 

c. Memanfaatkan forum / wadah sosial untuk pengembangan program 

kepenghuluan. 

d. Memantapkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai lembaga / 

unsur terkait. 

e. Penyelenggaran advokasi, koseling, informasi dan pendidikan bagi 

anggota masyarakat dan rumah tangga. 

E. Prosedur Pernikahan di KUA Kecamatan Candung 

Dalam hal perkawinan / pernikahan, di KUA Canduang ada 

berbagai prosedur yang harus dilalui dan dipenuhi oleh Pasangan Calon 

Pengantin.  Berikut penulis akan menjabarkan prosedur-prosedur apa saja 

yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin untuk melangsungkan 

pernikahan, sebelumnya penulis ingin menyampaikan bahwa proses yang 

dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita sebenarnya sama saja. 

Namun ada sedikit perbedaan, yaitu pada surat-surat yang diurus oleh 

calon pengantin pria yang berbeda tempat tinggal dengan calon pengantin 

wanita, calon pengantin pria harus mengurus surat yang disebut dengan 

surat numpang nikah atau sekarang disebut dengan surat rekomendasi 

pindah nikah, karena pernikahan pada umumnya dilakukan ditempat calon 

pengantin wanita. calon pengantin pria harus menyelesaikan keperluan ini 
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terlebih dahulu kemudian diserahkan ke pihak calon pengantin wanita, 

karena dugunakan sebagai kelengkapan berkas calon pengantin pria pada 

saat mendaftarkan pernikahan di KUA. Kemudian, setelah selesai 

mengurus surat rekomendasi pindah nikah tersebut, maka calon pengantin 

harus mempersiapkan beberapa hal berikut:
27

 

Langkah Pertama: 

a. Fotokopi Akta Kelahiran atau surat autentik lainnya yang 

menunjukkan kelahiran.  

b. Fotokopi Kartu Keluarga (C1).  

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat lain yang 

menunjukkan kependudukan dengan mencantumkan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK).  

d. Fotokopi Ijazah Terakhir.  

e. Fotokopi Akta Cerai/ Surat Kematian apabila status pernikahan adalah 

Duda/Janda.  

f. Foto bewarna ukuran 2x3 sebanyak 8 lembar. Untuk jaga-jaga 

silahkan bawa foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar. 

Langkah Kedua:  

Calon pengantin datang kepada Ketua RW/ Kepala Jorong untuk 

meminta surat pengantar nikah. Surat ini ditandatangani oleh Ketua RW/ 

Kepala Jorong. Kemudian calon pengantin menuju ke Kantor Kelurahan/ 

Kenagarian dengan membawa surat pengantar dari Ketua RW/ Jorong dan 
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6 macam hal yang disebutkan pada langkah pertama. Kemudian kepala 

Kelurahan/ Wali Nagari akan menerbitkan:
28

 

a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1) ; lampirannya sesuai KMA 

No. 477 Tahun 2007.  

b. Surat keterangan asal usul (Model N2) ; dikeluarkan oleh Nagari.  

c. Surat persetujuan calon pengantin (Model N3) ; lampirannya PMA 

No. 11 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat 2 Huruf c.  

d. Surat keterangan orang tua (Model N4) ; lampirannya PMA No. 11 

Tahun 2007, Pasal 5 Ayat 2 Huruf d.  

e. Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 21 

tahun (Model N5) ; lampirannya PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 5 

Ayat 2 Huruf  e.   

f. Surat kematian bagi duda / janda mati (Model N6).  

g. Surat pengantar kehendak nikah (Model N7) 

h. Tes kesehatan ke puskesmas yang dibuktikan dengan surat keterangan 

sehat dan surat keterangan telah melakukan imunisasi TT. 

i. Surat keterangan hubungan keluarga calon pengantin wanita dengan 

wali nikah. 

Kemudian peristiwa kehendak nikah dicatat oleh Pembantu PPN 

dengan menggunakan formulir Buku Catatan Kehendak Nikah (model 

N10) yang ditandatangani oleh Pembantu PPN yang bersangkutan, Kepala 

Lurah/Wali Nagari setempat dan Kepala KUA/PPN. 
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Langkah Ketiga 

Calon pengantin dan wali nikah secara pribadi mendaftarkan 

pernikahan di KUA Kecamatan setempat dengan membawa berkas-berkas 

seperti yang termaktub pada langkah pertama dan surat-surat yang 

didapatkan dari kelurahan/Wali Nagari (seperti yang tertuang pada langkah 

kedua). Ditambah juga:
29

  

a. Izin dari orang tua atau walinya bagi calon pengantin yang usianya 

kurng dari 21 tahun seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

(f) PMA Nomor 11 Tahun 2007.  

b. Putusan Pengadilan tentang dispensasi apabila calon pengantin pria 

berumur kurang dari 19 tahun dan calon pengantin wanita kurang dari 

16 tahun.  

c. Izin poligami dari Pengadilan bagi calon pengantin pria yang beristri 

lebih dari satu, foto ukuran 2x3 calon pengantin masing-masing 

sebanyak 3 lembar. 

d. Izin dari kedutaan, surat tanda melapor diri, foto kopi pasport dan visa 

bagi calon pengantin yang berkewarganegaraan asing.  

e. Untuk calon pengantin wanita dan walinya juga membawa 

kelengkapan surat numpang nikah / surat rekomendasi pindah nikah 

dari calon pengantin pria (bagi yang berbeda domisili) dan biasanya 

dinyatakan bukti telah melakukan suntik TT.  

Kemudian setelah mendaftarkan pernikahan di KUA dan 
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menyerahkan semua persyaratan kepada petugas administrasi, maka 

prosedur selanjutnya adalah:
30

  

1) Pemeriksaan berkas pernikahan dan entri data SIMKAH (Sistem 

Informasi dan Menagement Nikah).  

2) Pemeriksaan calon pengantin, dan wali nikah yang dituangkan dalam 

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani kedua calon pengantin, 

wali nikah, Pembantu PPN dan PPN / Penghulu (Petugas Pemeriksa).  

3) Apabila tidak ada halangan, maka diumumkan pada papan 

pengumuman atau internet (KUA / SIMKAH Online).  

4) Apabila tidak memenuhi syarat, maka diadakan penolakan dengan 

menggunakan formulir model N9.  

5) Calon pengantin yang ditolak pernikahan (karena kurang umur, sebab 

hal walinya atau sebab lain) dapat mengajukan permohonan / 

dispensasi melalui Pengadilan Agama. 

6) Pemanggilan calon pengantin dan wali untuk diberikan nasehat 

perkawinan beberapa hari sebelum akad nikah dilangsungkan. 

7) Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksnakan setidaknya setelah lewat 

dari 10 hari kerja sejak pemeriksaan nikah dan pengumuman 

kehendak nikah. Pengecualian dapat dilakukan dengan rekomendasi 

dari Camat (Pasal 16 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007).  

8) Jika pernikahan dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja tidak 

dipungut biaya.  
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9) Jika pernikahan dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam 

kerja, membayar sebesar Rp. 600.000,- berdasarkan PP N0. 48 Tahun 

2004 disetor langsung ke bank oleh calon pengantin sendiri.  

Itulah beberapa prosedur yang harus dilalui oleh calon pengantin 

sebelum melangsungkan pernikahannya, dan prosedur ini harus dipenuhi 

oleh calon pengantin agar pernikahannya dapat dilangsungkan oleh KUA.  

F. Struktur Organisasi 

Untuk kelancaran tugas di bidang pelayanan pernikahan, keluarga 

sakinah, penyuluhan perkawinan, dan berbagai kegiatan keagamaan 

lainnya, serta tugas keadministrasian KUA kecamatan Canduang dibantu 

oleh 3 orang Penyuluh Agama PNS:
31

Selain penyuluh agama yang PNS, 

KUA kecamatan Canduang juga dibantu oleh 8 orang penyuluh agama non 

PNS:
32

 

                                                             
31 Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang. 
32 Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang. 
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Sumber Data : KUA Kecamatan Canduang 

KEPALA KUA 
H. Basyaruddin, SH 

NIP. 19630406 198603 1 
002 

 
Penyuluh Honorer 

Lukman,S.Pd.I 

Penyuluh Honorer 
Darno 

Efendi,S.PdI,M.Pd 

Penyuluh Honorer 

Irwin Setiawan 
Penyuluh Honorer 

Fadliwati 
 

Penyuluh Honorer 

Nasrul Fedri 
Penyuluh Honorer 

Ismahera Putri 
Penyuluh Honorer 

Husnil Hidayati 
Penyuluh Honorer 

Fitriani 

 

 
Penghulu 

Wahyu Hidayat, S.Hi 
NIP. 19780705 200212 1 004 

 
Pelaksanaan Pelayanan kemasjidan 

Adrizal, S.Pd 
NIP. 19650505 200701 2 003 

 
Pelayanan Pelaksanaan Keluarga 

Sakinah 
Wahyu Hidayat, S.Hi 

NIP. 19780705 200212 1 004 
 

 
Pelaksanaan TU dan Rumah Tangga 

KUA 
Damnirwis 

NIP. 19650701 198803 2 001 

 
Pelaksanaan Bimbingan Syariah 

Damnirwis 
NIP. 19650701 198803 2 001 

 

 
PPAI 

Hj. Rosti Ajar, S.Ag 
19600505 198703 2 002 

 
PAIF 

Drs. Dariusman 
NIP. 19601125 200604 1 006 

 
PAIF 

Rahmah Yulis, S.Hi 
NIP. 19791102 200501 2 004 

 
PAIF 

Laila Suryani, S.Pd.I 
NIP. 19780705 200901 2 009 

34 


