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Seminar Anti Narkoba, Gekari Maranatha Pekanbaru Gandeng Polresta

RIAUEXPRESS, PEKANBARU - Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru dan Polresta Pekanbaru
melaksanakan seminar anti narkoba, yang bertempat di Gekari Jl. Meranti No.98 Kec. Payung Sekaki Kel. Labuh Baru Barat. Jum'at
(01/06/18) pukul 09.00 WIB.
Melihat meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia terkhususnya Riau, Gekari Maranatha Pekanbaru tergerak hatinya untuk
mengadakan seminar yang mengangkat tema "Sayangi Keluargamu, Miliki Masa Depanmu".
Aiptu R.P Siregar selaku perwakilan Polresta Pekanbaru saat pembukaan seminar mengatakan, dirinya sangat berterimakasih sudah
di undang dan diberikan kesempatan untuk berbicara ditempat ini.
"Saya sangat berterimakasih kepada bapak Pendeta Dr. Mukhlis yang telah memberi saya kesempatan untuk berbicara ditempat ini,
dan disini saya perwakilan dari Sat. Binmas Polresta Pekanbaru memberikan materi tentang antisipasi bahayanya narkoba
dikalangan remaja, baik mahasiswa dan pelajar, "ucapnya.
Dalam seminar tersebut Aiptu Siregar sapaan akrabnya, berharap kita sama sama untuk memerangi narkoba ini.
"Kita harus sama-sama memerangi narkoba, karena narkoba ini sangat berbahaya, ini bukan tugas polisi saja, tapi ini tugas kita
bersama sama untuk memerangi narkoba ini, "jelas dia.
Dikatakannya lagi, Jika anak sudah memakai narkoba, kita akan begitu mudah mengetahuinya.
"Ciri-ciri anak yang mengkonsumsi narkoba itu dia tidak selera makan, mukanya pucat, dan badannya kurus kering, bahkan ciri
yang paling mudah diketahui adalah perubahan perilaku anak tersebut, "tambah Aiptu Siregar.
Aiptu R.P Siregar juga mengatakan, bahwa sangat mengapresiasi Gereja Gekari Maranatha Pekanbaru yang begitu ingin membantu
memberantas Narkoba.
"Saya melihat Gereja Gekari Maranatha Pekanbaru punya suatu peningkatan yang lebih bagus, betul betul berambisi sama sama
dalam pencegahan bahaya narkoba, "ungkap dia lagi.
Sementara itu Pdt. Dr. Mukhlis Manao selaku pimpinan Gekari Maranatha Pekanbaru menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan
untuk menyelamatkan masa depan gereja yang ada ditangan anak-anak remaja dan pemuda.
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Lanjutnya,"Mau tidak mau gereja atau pemimpin harus aware (sadar) dan sekaligus mempersiapkan mereka untuk itu. Salah satu
cara mempersiapakan anak-anak muda adalah dengan memberi pengenalan wawasan tentang Narkoba sebagai musuh yang
menghancurkan, "kata pimpinan Gereja Gekari ini.**

Laporan: Denni France. S
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