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SAFETY BEHAVIOUR 
 
Akhir-akhir ini terlalu banyak musibah yang terjadi di negara kita. Terlalu banyak 
juga ternyata yang mengabaikan fakta bahwa ini adalah perilaku masyarakat kita 
yang belum mengedepankan keselamatan. Musibah yang beruntun sepertinya tidak 
membuat jera untuk kita berupaya mendahulukan dan memprioritaskan "Safety". 
 
Mungkin pepatah lama yang mengatakan "Mati Satu Tumbuh Seribu" untuk segera 
dihilangkan dari benak kita, karena terkesan gampang sekali nyawa di Indonesia. 
Pesan bahwa "Jangan Menitipkan Keselamatan Kita Kepada Orang Lain". Tanggung 
Jawab kita sekarang untuk selalu menanamkan bahwa nyawa kita, keselamatan 
kita adalah tanggung jawab kita sendiri. 
 
Kasus terakhir yang terjadi pada Tim Investigasi Kapal Levina menjadi musibah 
lanjutan. Ini contoh yang benar benar mendasar. Bagaimana mungkin Tim 
Investigasi yang sudah dibekali pengetahuan investigasi pun tidak menerapkan 
"Standar Keselamatan" untuk bekerja di lokasi bahaya (high risk) untuk lokasi 
kejadian bersangkutan. Luar biasa..... Perilaku keselamatan kita semua perlu 
dibenahi. Apakah semua orang selalu mengejar setoran  ?  
Ada tugas berat bagi rekan rekan untuk memberikan masukan bagi siapapun yang 
terkait dengan keselamatan di lingkungan sekitar kita.  
  
Analisa 1 : 
  
"Moral Crisis" , terjadinya degradasi keseimbangan moral yang luar biasa di 
masyarakat kita saat ini.  
  
Tips 1 : 
  
Membangun "Energi Positif" sejak dari diri sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat 
sekitar, pekerjaan dan lanjutannya....... 
 
 
Response : 
 
Saya setuju dengan komentar diatas. Publik melihat secara jelas kejadian yang 
durasinya beberapa menit itu. Kesalahan dasarnya mudah terlihat pada team 
investigasi itu.  
 
Saya juga sempat melihat berita berikutnya pada hari yang berbeda mengenai 
"SIDAK" Presiden SBY ke kapal Ro-Ro jurusan Merak-Bakauheni, komentarnya aneh 
sekali!!  Pak SBY bertanya ke penumpang (sopir / kernet) di bagian paling bawah 
kapal. "Kenapa tidak ada pelampung"? "Kok mobilnya tidak diikat"? Lalu SBY 
menerangkan kenapa kendaraan harus diikat selama berlayar. Di sampingnya ada 
Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. 
  
Saya sampai sekarang penikmat jasa antar lintas Sumatra. Untuk pulang kampung 
atau mengunjungi saudara di Lampung selalu memakai kapal Ro-Ro untuk 
menyebrang. Standar yang diperintahkan SBY itu aneh. Selama ini mana ada 
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pelampung disediakan untuk sopir. Sopir / kernet malah menunggui mobilnya 
selama 2.5 jam penyebrangan..... isuenya sering ada pencurian atau "yang lain".  
 
"Yang lain" itu maksudnya menikmati jamu atau tukang jamu (jamu plus plus). Ada 
fasilitas pelampung lengkap berada di ruangan ber AC dengan TV di dalam, dan 
untuk masuk keruangan itu kita dipungut lagi biaya Rp 2000 (terakhir itu harga 
2006). Mana ada yang mau ke dalam kalau kondisinya seperti itu. Pengguna kapal  
Ro-Ro sebagian besar penjual sayur, pedagang dan buruh. Kenapa kita yang sudah 
membayar ongkos kapal tetapi masuk ke ruang penumpang harus dipungut biaya 
tambahan lagi? Dan bila kita masuk ke dalam ruangan juga tidak nyaman. 
Banyak penjual lalu lalang didepannya, seperti pasar kecil. Kondisinya jadi tidak 
nyaman. Jadi tidak aneh kalau penumpang diluar semua sambil menikmati angin, 
pemandangan dan hiburan dari gerombolan ikan lumba-lumba mengiringi kapal 
menyebrang. 
 
Dan bila kapal bermasalah seperti tahun lalu, terbakar... penumpangnya mau ke 
mana?  Jadi nggak aneh kalau sense of safety nya nol akibat sistemnya yang tidak 
menunjang. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana mereka menikmati 
pekerjaannya yaa??? Hati besi...??? Pakai kaca mata kuda...???  Dengan yang paling 
penting tetap mendapatkan gaji bulanan....... 
 
Oleh sebab itu dari sekarang ... HARUS BERUBAH FOR SAFETY...!!! 


