Kampanye Stop Narkoba, BNN Metro
Kumpulkan Puluhan Pelajar
TRANSLAMPUNG.COM, METRO – Dalam rangka sosialisasi Kampanye Stop Narkoba,
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Metro mengumpulkan sebanyak 50 orang
pelajar dari seluruh SMAN dan SMKN di se-Kota Metro, di Aula SMA Negeri 1
Metro, Kamis (26/7/2018).
Kegiatan sosialisasi dan pengumpulan pelajar ini sekaligus, pasca
memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018.
“BNN Kota Metro melaksanakan kegiatan pasca Hari Anti Narkotika Internasional
(HANI) Tahun 2018 Bertempat di SMAN 1 Metro. Peserta HANI terdiri dari
perwakilan dari masing-masing SMAN dan SMKN se Kota Metro, dengan jumlah
peserta sebanyak 50 orang,” kata Kepala BNN Kota Metro, Saut Siahaan, Kamis
(26/7/2018).
Acara yang bertema HANI ini adalah bertujuan untuk ‘Menyatukan dan
menggerakkan seluruh kekuatan bangsa dalam perang melawan narkoba untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba.
Menurutnya, peringatan HANI merupakan langkah untuk menggerakkan masyarakat
agar dapat solid memberantas Narkoba.
“Peringatan HANI memiliki makna keprihatinan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, sehingga di butuhkan sebuah
gerakan untuk menyadarkan seluruh umat manusia di dunia,” tandasnya.
Hal ini untuk membangun solidaritas dalam rangka mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menjadi ancaman kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” paparnya.
Dalam kegiatan tersebut, Saut juga mengimbau masyarakat yang memiliki
ketergantungan terhadap narkoba dapat secara sukarela menjalani rehabilitasi.
“Dengan peringatan pasca HANI di Kota Metro, BNN Kota Metro mengimbau dan
mengajak seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah, swasta, pers
dan mahasiswa, pelajar bersama-sama dan bersinergi untuk memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, guna mewujudkan masyarakat kota
metro yang sehat tanpa narkoba,” katanya.
Bagi para pecandu dan penyalahguna dihimbau untuk datang secara sukarela ke
klinik Pratama BNN Kota Metro menjalani rehabilitasi rawat jalan tanpa
dipungut biaya alias gratis dan tidak ada tuntutan atau proses hukum.
Kegiatan sosialisasi berjalan interaktif, karena dilakukan juga sesi tanya
jawab dari para pelajar ke BNN Kota Metro. Dari pantauan, terlihat sesi tanya
jawab berjalan santai namun serius.
Sementara itu, salah seorang perwakilan pelajar asal SMA N 5 Metro Ilham,
yang turut mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap BNN
Metro.
“Moment ini juga memberikan kami sebagai pelajar sebuah gambaran besar
praktik penyalahgunaan Narkoba, khususnya di Kota Metro, agar kita semua
dapat menghindarinya,” pungkasnya. (suf)

