
KUTAWARINGIN,.- Dalam upaya melaksanakan visi, misi 

Kabupaten Bandung,  Pemerintah Kecamatan Kutawaringin  

mulai tanggal 23 s/d 05 Juni 2018, melaksanakan  kegiatan 

Taraweh keliling Ramadhan 1439 H/2018 M, Sebanyak 11 

masjid yang tersebar di desa di wilayah Kecamatan 

Kutawaringin  ditetapkan menjadi lokasi penyelenggaraan 

kegiatan Tarawih keliling Camat  beserta jajarannya. Ade 

Sutisna.,S.Ag Kasi Sosbud  selaku penanggungjawab kegiatan 

mengatakan, Tarawih keliling dilaksanakan menjadi dua Tim, 

pertama Desa Jelegong, Buninagara, Kutawaringin, 

Sukamulya dan Padasuka  di pimpin Camat Kutawaringin  

Drs. Cep Azis Sukandar.,M.Si. Sedangkan Tim 2, di pimpin oleh Sekretaris Kecamatan 

Agus Hindar Ruswanto.,S.TP.,M.Si, meliputi Desa Cilame, Cibodas, Jatisari, Kopo dan 

Pameuntasan. "Kami mengimbau para kepala  desa  dan aparatnya, MUI  Desa,  tokoh 

masyarakat, tokoh pemuda, dan pengurus badan zakat, serta masyarakat sekitar 

untuk bisa hadir dalam tarawih keliling, sebab sebelum tarawih diisi dengan dialog 

interaktif dan share informasi  dalam upaya menyerap aspirasi warga," ujarnya. 

 

Sedangkan  Desa Gajahmekar tepatnya di Masjid Asyaidiah dijadikan tempat terakhir 

dalam agenda tarling kecamatan dengan menggabungkan dua tim menjadi satu. 

Dalam kesempatan tersebut Kades Pameuntasan dalam sambutannya menghimbau 

agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, mengingat kondisi sungai yang 

sudah banyak tercemar oleh limbah sampah rumah tangga  maupuan limbah industri, 

mari kita jadikan Citarum harum kembali, tandasnya.” 

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama  Camat Kutawaringin Drs. Cep Azis 

Sukandar.,M.Si yang didampingi unsur MUI, Polsek Soreang, Danramil Soreang, UPT 

TK/SD/Informal, UPT Yankes, UPT KB, KUA Kecamatan  1. Mengingatkan masyarakat  

terkait hajat demokrasi rakyat Jabar tanggal 27 Juni 2018, agar melengkapi identitas 

kependudukan (KTP, KK) supaya bisa berpartisipasi 

aktif menggunakan hak pilihnyanya. 2. Menghimbau 

agar  meningkatkan kewaspadaan dini terkait aksi 

terorisme yang di lakukan oleh orang orang yang 

tidak bertanggungjawab, yang membuat gaduh daya 

rekat persatuan dan kesatuan NKRI melalui 



siskamling 3. Mengingatkan masyarakat agar menjauhi  prilaku 

buruk terkait Miras Oplosan, Narkoba dan penggunaan zat adiktif 

lainnya. Kegiatan tarling diakhiri dengan pemberian Sumbangan 

buku “IQRO” dan Infak dari Camat Kutawaringin. Saya mohon 

partisifasi ini jangan dilihat dari 

besar  kecilnya,  banyak 

sedikitnya, tapi  dari nilainya.. 

yang mudah mudahan 

bermanfaat bagi pengembangan masjid ini untuk 

menyiapkan generasi  yang  beriman dan taqwa, harap 

camat. (Deka 5.6.18) 

 

 

  


