Penjelasan Otoritas Kanada Di Kecelakaan Fond-du-Lac

etika kecelakaan terjadi di sebuah bandar udara kecil di Fond-du-Lac
Provinsi Saskatchewan Kanada, pemerintah Kanada melakukan
pemberian sanksi yang “keras” terhadap maskapai yang mengalaminya,
West Wind Aviation. Kejadian yang terjadi pada tahun 2017 tersebut patut
untuk disimak oleh regulator di negara lainnya sebagai peringatan
selepas otoritas kecelakaan Kanada melaporkan hasil penyelidikannya.
Maskapai ini memang bukan maskapai besar, namun kecelakaan fatal
dengan korban meninggal 1 orang ini merupakan kecelakaan yang pertama kalinya
sejak beroperasi 34 tahun yang lalu. West Wind Aviation mulai mengoperasikan 1
pesawat sejak mulai operasi di tahun 1983 dan kemudian tumbuh pada 2016 dengan
membeli maskapai Transwest. Pada 2021 maskapai ini berganti nama menjadi Rise
Air.
Kecelakaan yang terjadi pada 13 Desember 2017 pukul 18.12 waktu setempat di Fonddu-Lac, telah dinyatakan oleh Transport Safety Board of Canada (TSB) dalam Final
Report adalah akibat kelalaian operator dalam kewajiban melakukan de icing
(pembersihan gumpalan es) yang terbentuk akibat ground icing. Inilah sebagian kutipan
dari Final Report TSB terkait dengan penyebab utama dari kecelakaan tersebut.
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“The operator, West Wind Aviation, had some de-icing equipment in the terminal
building at the airport, consisting of two ladders, a hand-held spray bottle with electric
blanket and wand, and a container of de-icing fluid. However, the aircraft was not deiced before takeoff, and the takeoff was commenced with ice contamination on the
aircraft”.
Atas kelalaiannya itu maskapai West Wind Aviation dikenakan sanksi dengan dicabut
izin beroperasinya (AOC), namun dengan catatan akan diterbitkan kembali setelah
memperbaiki kinerjanya. West Wind Aviation kembali beroperasi 5 bulan kemudian
setelah melalui proses pengujian ketat untuk mendapatkan izinnya kembali. Sebuah
proses pembinaan yang patut menjadi pedoman di negeri ini.
Untuk lebih jelasnya, saksikanlah video yang menayangkan pernyataan TSB tersebut di
tulisan selengkapnya di artikel kecelakaan di Fond-du-Lac.

------ Selesai -----Sumber: Aviation Safety Network dan youtube. Disusun oleh Dunia Menyapa Negeri.
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