Walikota Berharap Pace Jadi Mitra Pengawal Program
Pemerintah Kota Jayapura

Journalist: nicolas, Tanggal: 10 Jul 2019
JAYAPURA - Walikota Jayapura Dr.Drs. Benhur Tomi Mano, MM Berharap kehadiran Organisasi Papua
Portnumbay Crisis Center ( Pace) , dapat menjadi mitra bersama Pemerintah Kota Jayapura dalan mengawal
pembangunan dan kebijakan daerah di Kota Jayapura ke depan.
Pernyataan tersebut di sampaikan Walikota Jayapura Dr.Drs. Benhur Tomi Mano MM, saat menerima
pengurus Portnumbay Crisis Center (Pace ) di ruang rapat Kantor Walikota Lantai tiga Entrop Jayapura,
selasa, 9 Juli 2019 pagi. Dimna BTM berharap kehadiran organisasi ini mampu bermitra dengan semua
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ada di pemerintah kota Jayapura dalam mendukungan capaian
etos kerja dalam wujud membangun kota jayapura yang maju dan bermartabat di tanah papua.
"Harapan saya ada kerja sama kebersamaan dalam organisasi ini, harus ada anggaran dasar anggaran rumah
tangga maksud dan tujuan organisasi ini ada di kota jayapura " Harap BTM.
Selain itu BTM menegaskan keberadaan Organisasi PACE dapat mengamankan proses -proses
pembangunan yang sedang berlangsung di Kota Jayapura kerja sama ini juga akan merajut sebagai lembaga
untuk melakukan kordinasi dalam mendukung kerja kerja seluruh pimpinan OPD di Kota Jayapura
"Oganisasi ini kita bentuk punya makna tujuan dan maksud mendukung kerja sama kita supaya kuat dan
juga dapat menghimpun semua kampuang di 14 kampung bisa terlibat mendukung program kerja organisasi

ini " tegasnya.
Di tempat yang sama Ketua Portnumbay Crisis Center (Pace ) Yacobus Edward Hababuk, SH, MM, MH.,
menyampaikan agenda pertemuan Pengurus Pace bersama Walikota Jayapura , yakni membahas Agenda
pelantikan pengurus, yang di rencanakan dalam bulan juli 2019 ini pertemuan dengan melibatkan pengurus
inti dan kordinator Divisi.
"Pace ada 13 divisi , bidang kerjanya hampir sama dengan dinas yang ada di kota Jayapura " ujarnya.
Menurut Jak Hababuk maksud Pembentukan Divisi di organisasi Pace,agar ada bekapan dari anak-anak
Portnumbay , baik di bidang olahraga Pendidikan dimana Walikota Jayapura sendiri sebagai penasehat
pelindung. Selain itu Hababuk mengungkapkan Organisasi pace strukturnya terdiri atas ketua, dan lima
wakil ketua , sekretaris dan kordinator seksi dan anggota seksi.
"Kami ada sekitar 80 orang dalam organisasi ini, dalam pace juga ada kordinator satgas , kami juga punya
kordinator distrik dan kordinator kampung selama ini sudah berjalan" ungkapnya.
Selain beberapa struktur yang dipaparkan, Ketua Pace Juga maparkan dalam organisasi pace terdapat divisi
Nusantara for Portnumbay dimana keanggotaannya terdiri atas anak -anak yang lahir besar di portnumbay
meskipun bukan asli portnumbay. (Nees Makuba )
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