
Layani Pengaduan Lewat 'Lapor Pak Kapolres'
KARAWANG, RAKA - Pro

gram pelayanan masyarakat 
"Lapor Pak Kapolres" 
dilaunching. Peluncuran 
aplikasi layanan pengaduan 
tersebut dilakukan oleh Ka- 
polda Jabar Irjen Pol Sun- 
tana, saat melakukan kun- 
jungan kerja di Polres Kar- 
awang, Rabu (15/2).
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Bahvva iintiik bisa 
mcrespon cepat 

kelulian yang disam- 
paikan masyarakat, 

kami liincnrkan 
program Lapor 
Pak kapolres."

KAPOLRES KARAWANG 
AKBP ALDI SUBARTONO

Kapolres Karawang AKBP 
Aldi Subartono mengatakan, 
program inovasi Polres Kar
awang yang digagasnya dalam 
rangka merespon cepat pen
gaduan dari masyarakat. 
"Bahwa untuk bisa merespon 
cepat keluhan yang disam- 
paikan masyarakat, kami

luncurkan program Lapor Pak 
Kapolres," katanya.

Dia mengatakan, program 
Lapor Pak Kapolres merupa- 
kan salah satu program 
transfo rm asi pelayanan  
publik dalam mendukung 
kebijakan Kapolri Jenderal 
Polisi Listyo Sigit Prabowo 
yakni transformasi menuju 
Polri Presisi, Prediktif, Re- 
sponsibilitas dan Transpar- 
ansi Berkeadilan.

Dia juga menyampaikan 
situasi kamtibmas di wilayah 
Kabupaten Karawang, seka- 
ligus informasi perkemban- 
gan kasus covid-19 di 
wilayah Karawang, serta 
pelaksanaan vaksinasi yang 
sudah  m encapai 1,9 juta 
jiwa. Artinya, 80,9 persen 
penduduk Karawang sudah 
divaksin. "Sampai hari ini 
kami telah memvaksin 2,3 
juta terbagi dari dosis 1 su
dah mencapai 70,2 persen 
sedangkan dosis 2 m enca
pai 55,4 persen, berikut 
lansia 54 persen," ujarnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol 
S u n tan a  m engapres ias i  
kinerja Polres Karawang. 
Terkait kreasi dan inovasi 
yang telah dilakukan, pi- 
haknya berharap bisa ter-
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us berjalan. "Terimakasih 
kepada rekan-rekan, saya 
tahu betapa susahnya pelak
sanaan  vaksin dilakukan 
den g an  luas Karawang, 
d i tam bah  kegiatan m as
yarakat yang tidak rutin 
seperti biasanya. Tapi us- 
aha tem an - tem an  dalam 
m elak san ak an  kegiatan  
vaksin su d ah  m en cap a i

angka 70 persen," ujarnya.
Dia berharap ,  capaian  

vaksinasi terus  bergerak 
meningkat. Kegiatan vak
sinasi katanya, harus terus 
dilakukan. Apalagi bupati 
akan menjamin dan m en
dukung pelaksanaan vak
sinasi sam pai m encapai 
target yang diharapkan.

Suntana juga mengingat-

kan para anak buahnya agar 
se la lu  s em n ag a t  da lam  
melaksanakan pengaman- 
an vaksinasi.  Term asuk 
melakukan antisipasi kera- 
maian demi menjaga kea- 
manan. Terutama menjelang 
natal dan tahun baru. Semua 
anggota, khususnya reskrim 
dan intel, d iingatkannya 
tetap profesional. (trb)


