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Pusat Keamanan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (P4KL) UGM menyelenggarakan
kegiatan kebersihan bersama Polisi Sektor Bulaksumur pada Senin (20/5) di Pos Polisi Lalu Lintas
(Polantas) Jalan Kaliurang KM 4,5. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat
jalinan silaturahmi antara UGM dengan instansi kepolisian.
Arif Nurcahyo, S.Psi., M.A., Kepala P4KL UGM, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah
satu bagian dari renovasi bangunan Polantas ini oleh UGM. Renovasi tersebut sudah berjalan dari
minggu lalu. Renovasi ini meliputi pengecatan ulang, perbaikan dinding dan atap yang lubang, serta
pembaruan furnitur. Rencananya renovasi ini akan selesai minggu mendatang.
Menurut Arif, upaya ini wajar dilakukan oleh UGM mengingat lokasinya yang berada di wilayah
hukum Polsek Bulaksumur. Selain itu, ia menyebut bahwa silaturahmi ini membawa nuansa
preventif. “Kriminalitas residual sosial di sekitar UGM terbilang kompleks. Oleh karenanya, penting
untuk saling menguatkan saling mengisi dan menjaga silaturahmi lintas institusi. Utamanya bagi
P4KL di bidang keamanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Polsek Bulaksumur, Kompol. Suhardi, S.K.M., M.M., menyatakan bahwa salah
satu bentuk nyata harmoni UGM dan Kepolisian adalah berdirinya bangunan Polantas ini. Suhardi
menceritakan bahwa sejak dahulu bangunan ini sebenarnya sudah ada, tetapi hanya sebagai pos
kecil. “Baru pada 2002, bangunan yang seperti sekarang ini berdiri, dan itu atas inisiasi dari UGM,”
terangnya.
Suhardi melanjutkan bahwa setelah bangunan tersebut berdiri pada 2002, pos ini menjadi Polsek

Pembantu Bulaksumur. “Sebelum tahun itu, Polsek Bulaksumur tidaklah ada. Jadi, bangunan inilah
yang menjadi cikal bakal keberadaan Polsek Bulaksumur yang sekarang sebelum akhirnya pindah ke
Karangmalang,” tuturnya.
Oleh karena itu, sebagai timbal balik atas kebaikan yang dilakukan UGM, Suhardi dan satuannya di
Polsek Bulaksumur berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menjaga keamanan di sekitar
area UGM ini. “Walaupun UGM sudah memiliki satuan keamanannya sendiri, tapi fokus mereka
hanya di dalam UGM, sementara kami fokus di luar. Lagipula UGM kan memang berada di wilayah
operasi Polsek, jadi ini sudah menjadi tugas kami,” terangnya.
Selain pengamanan, menurut Suhardi, Kepolisian juga membantu memberi pelatihan kepada satuan
P4KL UGM. Secara rutin, ia menyebut pelatihan diberikan oleh Kepolisian, entah dari Polsek
ataupun langsung dari Polres Sleman. “Semoga jalinan silaturahmi ini semakin baik dan kuat untuk
ke depannya,” pungkasnya. (Humas UGM/Satria)
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Menutup Kegiatan PPSMB, 9.361 Maba UGM Bersih-Bersih
450 Siswa SD di Sewon Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun
Disayangkan, 75 Persen Air Bersih Hasil Pengeboran Pabrik Air Minum Tidak Dimanfaatkan
Tingkatkan Kewaspadaan DBD, EDP Gelar Lomba Kebersihan Lingkungan
UGM Segera Mulai Pembangunan Jalur Lingkar Timur

