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Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar
Jayapura, SuaraIndonesia.net – Sertijab Wakapolda Papua,
Irwasda Polda Papua dan Karo Ops Polda Papua di laksanakan
pada hari Jumat, 12 Januari 2018, bertempat di aula Rastra
Samara Polda Papua pada pukul 13.00 Wit.
Bertindak selaku inspektur upacara Kapolda Papua Irjen Pol Drs
Boy Rafli Amar.MH.
Turut dihadiri oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs Boy Rafli Amar
selaku inspektur upacara, ketua Bhayangkari daerah Papua
Nyonya Ira Boy Rafli Amar, Wakapolda Papua, Irwasda Polda
Papua, para pejabat utama Polda Papua, para pamen, Pama, ASN
Polda Papua, para pengurus Bhayangkari daerah Papua dan para
awak media cetak dan elektronik.

Adapun sambutan kapolda Papua Irjen pol Drs Boy Rafli Amar MH

pada acara serah terima jabatan Wakapolda Papua, Irwasda Polda
Papua dan Karo Ops Polda Papua adalah sebagai berikut :
Serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari
keputusan Kapolri Nomor : KEP/4/I/2018 tanggal 5 Januari 2018
tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di
lingkungan Polri. Serah terima jabatan dilingkungan Polda
Papua merupakan hal yang biasa terjadi hal ini merupakan
indikator adanya dinamika dalam organisasi Polri, demikian
pula dengan penggantian pejabat di lingkungan Polda Papua hari
ini merupakan bukti bahwa Polda Papua tidaklah statis,
melainkan terus berkembang sejalan dengan pembangunan dan
perkembangan masyarakat di daerah ini.
Tantangan tugas yang dihadapi Polri kedepan akan akan semakin
kompleks dengan berbagai permasalahan baik di bidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang semuanya Apabila tidak
diantisipasi dengan baik akan bermuara pada gangguan keamanan
dan ketertiban.
Saat ini untuk wilayah Provinsi Papua akan berlangsung
Pemilukada pada 7 Kabupaten yang pada saat ini telah memasuki
tahap pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur
provinsi Papua serta bakal calon bupati dan wakil bupati. kita
semua berharap semoga situasi yang kondusif dapat terjaga
sehingga seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan dengan
demokratis aman, tertib dan lancar.
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pribadi dan
kesatuan beserta staf mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Brigjen Pol Drs Agus Riyanto, Kombes Pol Drs Charles
Simanjuntak, S.H,. M.Hum.
Atas segala pengabdiannya yang Mampu menampilkan kinerja yang
baik dalam upaya – upaya pembinaan anggota.
Kami berdoa semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan
kesehatan, ketentraman dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha

Esa.
Selanjutnya penghargaan dan terima kasih ini juga saya
sampaikan kepada Ibu Himawan Roriyana Agus Riyanto dan Ibu
Megawati Mulya Kharles Simanjuntak.
Atas segala pengorbanan dan kesetiaan mendampingi suami dalam
melaksanakan tugas selama ini, serta dalam upaya upaya ikut
membina organisasi Bhayangkari guna meningkatkan kesejahteraan
keluarga besar Bhayangkari Polda Papua.
Kepada pejabat baru : Kombes pol Drs Yakobus Marjuki (yang
mendapat promosi jabatan Wakapolda Papua).
Kombes pol Mulyadi kaharni (irwasda Polda Papua).
Kombes pol Gatot Hariwibowo (Karo Ops Polda Papua).
Atas nama pribadi saya ucapkan selamat atas promosi jabatan
yang diberikan oleh pimpinan Polri serta Selamat datang di
Polda Papua untuk mengemban tugas baru,
Saudara-saudara sekalian Diharapkan segera lakukan langkahlangkah konsolidasi guna meningkatkan kinerja dan tanggung
jawab sebagai pejabat yang baru hal-hal positif yang telah
dirintis oleh pejabat yang lama agar diteruskan dan bahkan
ditingkatkan pada masa masa mendatang.
Saya percaya bahwa dengan bekal pengetahuan dan pengalaman dan
Latar belakang pendidikan yang saudara miliki akan mampu
meningkatkan kinerja yang baik bagi kemajuan tugas-tugas
kepolisian di Polda Papua yang kita cintai ini.
Sebelum menutup sambutan ini saya meminta kepada Perwira,
Brigadir dan pegawai negeri sipil se jajaran Polda Papua agar
senantiasa memberikan dukungan dan kerjasama kepada pejabat
baru sebagaimana yang telah di Tunjukkan selama ini kepada
pejabat yang lama, jadikan momentum ini untuk memacu dan
meningkatkan semangat disiplin dan Etos kerja dalam
melaksanakan tugas dan memberikan pengabdian yang terbaik
kepada masyarakat bangsa dan negara secara profesional.
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