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IKLAN YANG TIDAK MENDIDIK, 
MELAKUKAN YANG BERBAHAYA DIANGGAP PINTAR 

 
Salah satu iklan susu di TV menceritakan mengenai anak pintar, anak yang banyak 
akal, tapi dengan ilustrasi yang menurut saya tidak mendidik, terutama dalam 
konteks keselamatan kerja.  
  
Iklan tersebut menceritakan seorang anak yang mur roda mobilnya kurang, 
sehingga tidak bisa menjalankan mobil mainannya. Anak tersebut kemudian 
mempunyai akal untuk hanya menggunakan 3 buah mur untuk masing-masing 
roda mobilnya, sehingga semua roda mobilnya bisa terpasang. Dan yang 
mengherankan anak tersebut dipuji pintar dan banyak akal. 
  
Menurut saya, iklan tersebut menyesatkan, karena mengajarkan kita untuk tidak 
bekerja dengan memperhatikan faktor keselamatan. AKAL-AKALAN BOLEH SAJA, 
TETAPI FAKTOR KESELAMATAN HARUS TETAP DIPERHATIKAN. Dan saya yakin 
bahwa menanamkan budaya keselamatan harus dimulai dari kecil, sehingga kita 
terbiasa dengan budaya keselamatan.  
  
Saya jadi teringat pengalaman saya dahulu. Sewaktu kecil, ketika sekring rumah 
saya putus, saya diajarkan untuk membuka sekring dan mengganti kabel yang 
putus dengan kabel lain, kemudian sekring dipasang kembali dan listrik 
kembali menyala. Pada waktu itu saya berpikir orang yang mengajarkan saya itu 
pintar / banyak akal. Praktek tersebut saya lakukan beberapa kali, setiap kali 
sekring rumah saya putus, saya ganti kabel sekring dengan kabel lain. Sampai pada 
akhirnya saya kuliah dan menyadari bahwa fungsi kabel sekring adalah untuk 
sebagai pengaman. Jika kabel diganti dengan kabel yang lebih besar, maka fungsi 
sekring sebagai pengaman menjadi tidak berfungsi.  
  
Hal yang similar, juga sering saya temukan di pabrik, baik ditempat kerja saya yang 
lama, atau diclient. Sering terjadi fuse putus, dan kemudian oleh orang maintenance 
aliran listriknya di bypass tanpa melewati fuse. Tindakan ini memang bisa 
mengakibatkan mesin kembali bekerja, tapi tentu saja berbahaya bagi mesin, 
karena fungsi pengamannya di bypass. Dan lucunya (ini memang kejadian nyata), 
beberapa orang mengganggap hal itu adalah hal cerdik??? Beberapa orang 
melakukan itu sebagai tindakan sementara, tetapi kemudian lupa untuk 
mengembalikannya kekondisi yang benar, sementara yang akhirnya menjadi 
sementahun !!!  
  
Mengakali hingga mesin bisa kembali bekerja tetapi mempunyai potensi bahaya, 
apakah itu bisa disebut cerdik ??? Saya khawatir, anak-anak yang menonton iklan 
tersebut, dikemudian hari, ketika mereka remaja atau dewasa, melakukan hal-hal 
yang membahayakan keselamatan karena pola pikir mereka yang tidak 
berwawasan keselamatan kerja.   
  
Kasus tersebut diatas, mungkin dianggap kasus kecil bagi beberapa orang, tetapi 
menurut saya, jika kita ingin bicara keselamatan, kita harus mulai dari hal-hal kecil, 
kita tidak boleh lengah terhadap setiap potensi bahaya yang timbul, dan baru 
melakukan perbaikan setelah bahaya tersebut muncul. 
Bagaimana komentar dari rekan-rekan sekalian terutama para praktisi HSE ? 


