Sat Res Narkoba Polres Bangka Ringkus Bandar Yang Asik Berpesta Narkoba
Selasa, 25 September 2018 08:59

Polda Kep. Bangka Belitung, Bid Humas,- Meskipun Hukuman bagi penyalahgunaan
narkoba semakin berat, hal itu tidak membuat para bandar dan pemakai takut, melainkan
semakin marak mereka untuk menjalankan bisnis haram tersebut. Sat Res Narkoba polres
bangka berhasil meringkus tersangka yang sedang mengadakan pesta narkoba. Sat res
narkoba bangka dalam melakukan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat Pada
hari sabtu tanggal 22 september 2018 sekira pukul 20.00 wib, tkp : gg. Galunggung air merapin
kec. Sungailiat kab. Bangka. Dalam penangkapan tersebut dipimpin oleh kasat narkoba polres
bangka AKP Albert Tampubolon SE, SH Bersama anggota melakukan penggerbekan di rumah
tersangka berdasarkan informasi masyarakat. Dari penggerbekan tersebut berhasil meringkus
empat orang pelaku narkoba yaitu ML (38) tahun, MY (26) tahun, AS (27) tahun, AST (35)
tahun.

Dari penangkapan tersebut kasat narkoba AKP Albert Tampubolon SE, SH menyampaikan
kepada Tribratanews babel bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait
penyalahgunaan narkoba di tkp telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ML bersama
dengan 2 (dua) orang temannnya bernama MY dan AS di rumah kediaman tersangka ML,
diketahui mengadakan pesta narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2
(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu)
buah alat hisap shabu berupa bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1
(satu) unit handphone merk oppo warna putih. Pada saat diintrogasi terhadap sdr mulyadi,
menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga
narkotika jenis shabu didapat dengan cara membeli dari sdr WS (dpo) melalui perantara sdr
AST. Berdasarkan keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap sdri AST di rumah
kediamannya beralamat di gg. Galunggung air merapin kec. Sungailiat kab. Bangka, pada saat
penggeledahan sdr AST ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru hitam
digunakan memesan shabu kepada sdr WS kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa
ke mapolres bangka guna proses lebih lanjut. Kasat narkoba polres bangka juga
menyampaikan bahwa tersang WS saat ini sedang dilakukan pengejaran terhadap tersangka
dan sat narkoba sendiri sudah mengantongi identitas dari tersangka WS ini.(YG)

1/1

