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Polres Bengkalis Musnahkan 1 Kg lebih Sabu dan 926 Butir Pil Ekstasi

RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Polres Bengkalis musnahkan Narkoba jenis sabu seberat 1,044 kilogram (Kg) sabu dan 926 butir
ekstasi di halaman Mapolres Bengkalis jalan Pertanian, Rabu (16/05/18).
Sekilo lebih sabu dan hampir seribu butir pil ekstasi itu dimusnahkan dengan cara diblender dicampur spertus dengan mesin
kemudian dimasukkan ke dalam lobang toilet yang ada di Mapolres.
Adapun barang haram tersebut disita petugas dari 3 tempat kejadian perkara (TKP), diantaranya pengungkapan di Jalan Lintas
Pakning Dumai Desa Sungai Selari, Kecamatan Bukitbatu, menyita sabu lebih kurang 964,02 gram dan 926 butir pil ekstasi pada 11
Maret 2018.
Kemudian di TKP Jalan Stadion Gg. Walet, Mandau, dengan barang bukti lebih kurang sabu 11,77 gram, 25 April 2018 dan di TKP
Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 42 Desa Bumbung, 12 Maret 2018 petugas menyita sabu dari se.
Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto, S.I.K kepada sejumlah wartawan mengatakan, selain barang bukti sabu serta ekstasi
yang disita dan dimusnahkan, petugas juga meringkus 4 orang tersangka diyakini sebagai 'tukang gendong' dan pengedar. Yakni,
DG (48), HW (29), SE (38), dan Htl (35).
AKBP Yusup menambahkan, berkas keempat tersangka akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri
(Kejari) Bengkalis untuk segera diadili.
"Memberantas peredaran Narkoba perlu sinergi dengan seluruh pihak. Apalagi kita berbatasan langsung dengan perairan
internasional. Polisi, masyarakat dan instansi terkait harus sinergi, karena tanpa sinergi hasilnya tidak akan maskimal, "terang dia.
Ditegaskan, pihak Kepolisian akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum
Polres Bengkalis.
Dalam giat pemusnahan Narkoba itu, terlihat hadir Kepala Kejari Bengkalis Heru Winoto, SH, MH, Kepala Seksi Tindak Pidana
Umum (Pidum) Iwan Roy Charles, perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis, dan undangan.**Red.
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