POLRES JAYAPURA CANANGKAN ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN JAYAPURA
Jum'at, 08 Juni 2018 - Indra

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura - Kapolda Papua, Irjen Polisi Boy Rafli Amar hadiri kegiatan Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Penandatanganan Pakta Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Obhey Reay May Polres Jayapura, Selasa 5 Januari 2018.

Kapolres Jayapura, AKBP Victor D. Mackbon dalam sambutannya menyampaikan, pencanangan zona integritas dan
penandatanganan fakta integritas ini, Polres Jayapura tertantang untuk merubah model pemolisian dan pelayanan
kepada masyarakat menuju zona bebas korupsi.

"Modal saya selaku Kapolres Jayapura yakni mendapatkan Gakkumdu terbaik dan mendapatkan nilai hijau dari
Ombudsman RI dalam pelayanan lalu lintas dan pengurusan SKCK. Pencanangan Zona Integritas ini merupakan zona
dimana kami para personil kepolisian berintegritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pelayanan kepada
masyarakat yang nyaman," jelas Victor.

Ismail Sakti Marzuki, perwakilan dari Ombudsman RI Perwakilan Papua mengatakan, keberhasilan pembangunan
pencanangan ZI dalam wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah berokrasi bersih dan melayani (WBBM) sangat
memerlukan kapasitas dan kualitas dari masing-masing indinvidu yang mempunyai relenvasi dalam meningkatkan
kualitas integratas organisasi.

"Harapan kami kepada Polres Jayapura bisa bersama-sama membangkitkan integritas individu untuk terbebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga bisa meraih wilayah bebas dari korupsi dan wilayah berokrasi bersih melayani,"
papar Ismail.

Kapolda Papua, Irjen Polisi Boy Rafli Amar menyampaikan, kegiatan pencanangan ZI ini merupakan suatu yang bagus
untuk Kapolres Jayapura dan harus berkomitmen, agar mendapat penilaian dari Menpan dan KPK.
"Polda Papua mengusulkan tiga Polres yang diantaranya juga Polres Jayapura. Jadi ini sangat penting karena ZI juga
akan mempengaruhi pengadilan anggota. Harus kami umumkan ke masyarakat dan semua harus tahu, setiap
masyarakat mau masuk di Polres Jayapura ini harus tahu bahwa Polres Jayapura adalah ZI yang bekerja dengan tulus
dan ikhlas," jelas Boy Rafli.

Usai penandatanagan pakta integritas, Kapolda Papua Itjen Polisi Boy Rafli Amar dan seluruh tamu undangan yang hadir
melanjutkan kegiatan dengan buka puasa bersama.
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