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Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) di Kabupaten Karawang 
saat ini berjalan baik. Demikian 
dikemukakan Wakil Gubemur 
Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, 
saat pengukuhan Pengurus 
Daerah Persatuan Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa 
Seluruh Indonesia (PABPDSI) 
Kabupaten Karawang, periode 
2021-2027, d i Aula Husni 
Hamid Pemkab Karawang,

Sabtu (29/5).
Menurut Uu, dengan kinerja 

yang baik, PABPDSI Kabupaten 
Karawang dapat mendongkrak 
kemajuan dan mempercepat 
tercapainya visi m isi BPD 
K a b u p a te n  K araw ang. 
"Sebenarnya BPD di Karawang 
in i sangat luar biasa, dengan 
adanya organisasi persatuan 
anggota BPD se-Jawa Barat 
term asuk d i Karawang in i 
adalah salah satu kemajuan

BPD sebagai a la t un tu k  
memperjuangkan kemajuan 
BPD itu sendiri,” ucapnya.

Wagub menjelaskan, PABP
DSI harus dapat m enjadi 
jembatan antara BPD dengan 
para kepala desa, karena 
fungsi organisasi in i yakni 
menjalin keharmonisan anta
ra BPD dan kepala desa. "Kalau 
ada anggota BPD yang kurang 
baik dengan kepala desa, 
maka pim pinan BPD harus
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turun. Kalau ada pimpinan 
BPD yang kurang harmonis 
dengan kepala desa, maka 
pengurus PABPDSI harus tu 
run, karena salah satu fungsi 
daripada organisasi ini adalah 
u n tu k  m e n ja lin ka n  ke
harmonisan antara BPD dan 
kepala desa," imbuhnya.

Wagub berpesan kepada 
para Pengurus Daerah 
PABPDSI Karawang yang baru 
saja dikukuhkan, agar dapat

memperkuat komunikasi yang 
sempurna dengan seluruh 
anggota BPD dan juga dengan 
p ihak pem erintahan desa, 
sehingga kesamaan visi misi 
dapat terwujud tanpa adanya 
tum pang tin d ih  tanggung 
jawab satu sama lain. "Pesan 
saya, para pengurus harus 
m am pu  b e rko m u n ika s i 
dengan seluruh anggota BPD 
di Kabupaten Karawang, 
karena kalau tidak mampu

berkomunikasi maka tidak 
akan tahu apa yang menjadi 
harapan anggota BPD dan 
apa yang menjadi program 
BPD itu sendiri," tuturnya.

“ Yang d im aksud dengan 
komunikasi sempurna adalah 
program  da ri p e m im p in  
masuk ke tingkat masyarakat 
atau ke anggota, serta ke- 
ing inan para anggota bisa 
sam pai ke p im p in a n  itu  
sendiri," tutupnya. (psn /jb )


