OMBUDSMAN INGATKAN KEPOLISIAN HINDARI MALADMINISTRASI * SIM GRATIS SEBAGAI
KOMPENSASI VAKSINASI
Jum'at, 19 November 2021 - Nina Loussiana Lalenoh

MANOKWARI, PB News - Ombudsman Perwakilan Papua Barat mengingatkan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat
dan jajarannya untuk menghindari praktek maladministrasi dalam pelayanan publik. Terutama dalam pembuatan Surat Ijin
Mengemudi (SIM) bagi masyarakat.
"Yang dibebaskan hanya biaya saja, tetapi semua prosedur pembuatan SIM harus diikuti. Jangan samakan SIM dengan
sembako, hanya karena mengejar target vaksinasi," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat Musa Yosep
Sombuk kepada Papua Barat News melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/11/2021).
Pernyataan tersebut disampaikan Musa menanggapi adanya layanan pembuatan SIM gratis kepada masyarakat sebagai
hadiah vaksinasi massal yang digelar Polres Sorong Selatan sebagaimana dikutip dari rri.co.id Selasa, (16/11/2021).
Menurut Musa, pembuatan SIM adalah layanan publik yang diselenggarakan oleh Polri dengan mengacu pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Institusi Polri. Sehingga secara substansi jauh berbeda dengan
layanan vaksinasi yang gencar dilakukan saat ini.

"Kami harap Kapolda Papua Barat memperhatikan dan mencegah terjadinya maladministrasi," katanya.
Dilansir dari rri.co.id Polres Sorong Selatan, Papua Barat menggelar pelayanan vaksinasi Covid-19 secara massal
dengan hadiah pembuatan SIM gratis. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan selama empat hari terhitung sejak Selasa
(16/11/2021) sampai dengan Sabtu (19/11/2021) di halaman Polres Sorong Selatan.
Kapolres Sorong Selatan AKBP Choiruddin Wachid mengungkapkan, pelayanan vaksinasi dengan hadiah pembuatan
SIM gratis ini, merupakan bagian dari program Gebyar Vaksinasi Covid-19 Dalam Rangka Operasi Zebra Mansinam
2021. Kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dukungan dari pihak perbankan yang
ada, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Gerai vaksin di Polres Sorong Selatan mulai dibuka dari tanggal 16 sampai 19 November 2021. Bagi warga yang mau
vaksin kami sediakan SIM gratis dan jumlahnya tidak dibatasi. Ini terlaksana atas kerjasama dengan Pemda Sorong
Selatan. Ada juga dukungan dari pihak perbankan melalui program CSR-nya, sebagai bentuk partisipasi atas program
pemerintah," ungkapnya. (PB25).
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