
BERSAMA KELUARGA: Kades Pasirawi Johansyah saat bersama istrinya.

Kepala Desa Pasirawi Tutup Usia
RAWAMERTA, RAKA -

Kabar duka m enyelim uti 
Pemerintah Desa Pasirawi, 
Kecamatan Rawamerta, 
Kepala Desa Johansyah 
d ikaba rkan  m en ingga l 
dunia puku l 19:00 WIB, 
Kamis (05/11).

Acum, ketua Ikatan Kepala 
Desa (IKD ) Kecamatan 
Rawamerta memohon dan 
mt'ininta doanya ke semua 
kepala desa di Kabupaten 
Karawang untuk Kepala Desa 
Pasirawi yang telah meninggal 
dunia. "Hari in i ada teman 
kita yang meninggal dunia, 
Kepala Desa Pasirawi, saya 
mau sampaikan ke rekan- 
rekan yang lain,” jelasnya, 
kepada Radar Karawang saat

hendak dikonfirmasi soal 
warganya yang terkonfirmasi 
corona, Kamis (05/10).
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Selama-lamanya 

enam bulan ini stidali 
diangkat kembali 

kepala desa."

ACUM
KETUA IKATAN 

KEPALA DESA (IKD) 
KECAMATAN RAWAMERTA

Kem udian , in fo rm as i 
terakhir yang diterima oleh 
Camat Rawamerta, Asep J 
Koswara bahwa Kepala Desa

Pasirawi masih dalam 
keadaan kritis. "Innalilah i 
wa innailaihi rojiin, saya tahu 
di grup katanya kritis, tapi 
saya beluni tahu soalnya saya 
dari Bandung,” ujarnya.

Agus Mulyana, Kadis DPMD 
Karawang mengatakan 
apabila kepala desa yang 
meninggal dunia dengan sisa 
waktu yang lebih dari satu 
ta h u n , m aka akan 
dilaksanakan pergantian antar 
waktu (PAW). Sebelum itu 
akan mengangkat penjabat 
sementara (Pjs) dari pegawai 
negeri yang nantinya ditunjuk 
langsung. Kemudian Pjs yang 
b e rsa n g ku ta n  u n tu k  
menyusun panitia pemilihan 
dengan memerintahkan

kepada BPD u n tu k  
melaksanakan proses PAW. 
"Nanti seiring waktu berjalan 
diharapkan selama-lamanya 
enam bulan in i sudah 
diangkat kembali kepala desa 
d e fin itif basil pemelihan 
melalui proses PAW," ujarnya.

Sementara peserta calon 
kepala desa hasil proses PAW 
ini, kata Agus, dilaksanakan 
pendaftaran kembali, tapi 
untuk pemilihnya sendiri 
dibatasi dengan syarat yang 
sudah ditentukan seperti 
perangkat desa, tokoh 
masyarakat. "Nanti siapa pun 
yang mendaftar dihargai 
dengan m e la lu i proses 
mekanisme seperti biasa," 
pungkasnya. (mra)


