Kodim Lahat temukan satu hektare lahan ganja
Sabtu, 5 Januari 2019 20:44 WIB

Ilustrasi - Personel TNI dan Polri mengangkut batang ganja saat memimpin operasi pemusnahan ladang
ganja di perbukitan Rawa Thoe, Desa Jurong, Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Senin (23/7/2018).
(ANTARA FOTO/Rahmad)

Palembang (ANTARA News) - Jajaran Komando Distrik Militer 0405/Lahat menemukan
lahan ganja sekitar satu hektare di Tebing Meranti, Talang Renai Payang, Desa Lingge
Kecamatan Pendopo Barat, Lintang Empat Lawang, Sabtu dini hari.
Kapenrem 044/Garuda Dempo Mayor Inf Aris Barunawan di Palembang, Sabtu siang
mengatakan, jajarannya menemukan ladang ganja di Kabupaten Empat Lawang, Sumsel.
Penemuan ladang ganja itu berkat informasi dari masyarakat. Penemuan ladang ganja
tersebut dipimpin pasi Intel Kapten Chb Purwadi.
Dandim 0405/ Lahat Letkol Kav Sungudi mengatakan, penemuan ini berawal dari
informasi dari masyarakat. Setelah itu pihaknya melakukan penghimpunan informasi dan
mengkoordinasikan kepada Koramil 405-05 Pendopo untuk penguasaan medan.
Menurut dia, setelah semuanya sudah siap dan matang anggota bergerak dari Lahat
Kamis (4/1) dengan kekuatan 15 personel.
Setelah tiba di Koramil Pendopo, aparat TNI bergerak menuju Desa Lubuk Buntak,
Kecamatan Talang Padang. Kemudian berjalan kaki sekitar 15 km menuju Talang Renai
Payang Desa Lingge, kecamatan Pendopo Barat. Dari desa ini sekitar 500 meter, aparat
bergerak ke arah lokasi ladang yang berada di kawasan tebing meranti.
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Aparat sempat melakukan pengepungan dan menyisir kawasan tersebut. Selanjutnya saat
menaiki bukit curam di antara belukar, tampak puluhan batang ganja siap panen tumbuh
subur.
Diduga tanaman ganja yang ditanam ada ratusan, lantaran saat dilakukan penyelidikan
pada siang hari sebelumnya, ada puluhan batang lainnya yang sepertinya sudah dipanen
atau ditebas.
Sementara itu, Pasi Intel Kapten Chb Purwadi mengatakan, pihaknya hanya menemukan
lahannya saja sementara untuk para pelaku yang menanam masih dalam pengejaran
karena melarikan diri.
Sementara barang bukti dan penyelidikan selanjutnya akan dilimpahkan ke pihak
kepolisian untuk ditindaklanjuti.
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