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http://indonesiabaik.id/infografis/ayo-berantas-korupsi-kenali-laporkan 

Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana melantik enam pejabat1 baru lingkup Polda 

NTB dan Polres jajaran, Rabu, 18 Desember 2019. Nana mengatensi kinerja2 jajarannya. Dalam hal 

menjaga keamanan untuk mengawal lancarnya pembangunan NTB yang sedang gandrung investasi di 

segala bidang. 

“Pembangunan di NTB ini memberikan tantangan tersendiri terhadap keamanan dan ketertiban. Saya minta 

pejabat baru memperbanyak inovasi,” jelasnya usai upacara pelantikan dan serah terima jabatan. 

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain, AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana sebagai Direktur Reskrimsus 

menggantikan Kombes Pol Syamsudin Baharuddin; AKBP Subandi sebagai Dirsamapta menggantikan 

Kombes Pol Ketut Suwitra Adnyana 

AKBP Artanto sebagai Kabid Humas menggantikan Kombes Pol H Purnama; AKBP Komaruz Zaman 

sebagai Dansat Brimob menggantikan Kombes Pol Taufiq Hidayat. 

AKBP Abi Darrin sebagai Dirpamobvit menggantikan Kombes Pol Gatut Kurniadin; dan AKBP Syarif 

Hidayat sebagai Kapolres Dompu menggantikan AKBP Erwin Suwondo. 

Kapolda menjelaskan, sistem di tubuh Polri sudah terbangun untuk menghadapi hal tersebut. Pergantian 

jabatan tidak serta merta menurunkan kualitas kinerja. Bahkan sebaliknya memberikan penyegaran. 

“Saya kira pejabat lama sudah maksimal. Pejabat yang lama sudah memberikan pondasi yang baik.  Kita 

akan terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas,” tegas Nana. 

Kapolda juga memberikan atensi terhadap Dirkrimsus, yang mana sebagai motor penggerak Polda NTB 

dalam upaya bersama pemberantasan korupsi. 

“Pejabat baru akan kita maksimalkan untuk penindakan3 korupsi dalam rangka mendukung pembangunan 

di NTB. (Target) 15 kasus itu kan dengan Polres-polres. Kita akan maksimalkan masalah (penindakan) 

korupsi,” ujarnya. 

Capaian target penanganan kasus harus terpenuhi sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. “Akan 

kita maksimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap proyek pemerintah,” tutup Kapolda. (why) 

 



Catatan 

Penggantian pejabat baru di Lingkunga Kepolisian Daerah NTB diharpakan mampu memenuhi ekpektasi 

dalam upaya mencapai target untuk mendukung pembagunan khusunnya di daerah NTB. Salah satu target 

yang menjadi perhatian serius adalah penyelesaian dan pemberatasan kasus korupsi yang diharapkan 

dengan adanya kepastian hukum atas pemberantasan tindak pidana korupsi nantinya dapat memberikan 

iklim yang sehat untuk kegiatan investasi di NTB yang berujung pada pertumbuhan ekonomi masyarakt 

NTB menjadi lebih Baik. 

 

Sumber Berita 

1. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/12/282675/Kapolda.NTB.Pertegas.Target.Pena

nganan.Korupsi/19 Desember 2019; 

 

Catatan Akhir 

1 pejabat/pe·ja·bat/ n 1 pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan): ia seorang ~ yang amat jujur dalam 
melaksanakan tugasnya; 2 kl kantor; markas; jawatan;~ hubungan masyarakat orang yang bertugas mengatur kegiatan hubungan 
masyarakat; ~ negara orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara; ~ penerangan 
orang yang bertugas menyampaikan penerangan tentang lembaga yang menugaskannya; ~ pers petugas pada suatu instansi yang 
menangani urusan pers[vide: https://kbbi.web.id/jabat] 
2 kinerja/ki·ner·ja/ n 1 sesuatu yang dicapai; 2 prestasi yang diperlihatkan; 3 kemampuan kerja (tentang peralatan), [vide: 
https://kbbi.web.id/kinerja] 
3 penindakan/pe·nin·dak·an/ n proses, cara, perbuatan menindak: selama dua tahun hampir 5 miliar rupiah kekayaan negara 
berhasil diselamatkan dalam rangka ~ perbuatan koruptor[vide: https://kbbi.web.id/tindak] 

 


