Laporan Keselamatan Edisi 11 Bulan Sebelum
COVID-19
ambil menunggu diterbitkannya Safety Report ICAO
terbaru,
Edisi 2021, tidak ada salahnya
dilampirkan kembali Safety Report Edisi 2020
berikut ini. Namun sebelumnya, dilampirkan artikel
sebagaimana judul di atas sebagai pengantar.
Pengantar ini diharapkan dapat memperjelas kondisi
penerbangan di dunia di saat menjelang dan berlangsungnya
wabahnya virus COVID-19. Semua berita dikutip dari beberapa
sumber warta terpercaya dunia. Edisi ini
akan menjadi
catatan sejarah tersendiri, karena menggambarkan model
laporan keselamatan penerbangan sipil terakhir sebelum
terjadi perubahan besar-besaran akibat COVID-19 melanda
dunia. Edisi 2020 ini merupakan potret keselamatan
penerbangan sepanjang tahun 2019, yang juga merupakan
laporan keselamatan selama 11 bulan menjelang pandemi
global mewabah dunia. Edisi 2020 ini, adalah laporan yang
dihimpun oleh ICAO dari kejadian di awal 2019 sampai akhir
2019 di mana pandemi global COVID-19 baru 1 bulan
mewabah di Tiongkok, tepatnya Desember 2019 di kota
Wuhan. ICAO dalam laporan keselamatan ini masih sempat
menyebutkan di 2 paragraf akhir Executive Summary nya
sebatas perkiraan akan terjadinya gelombang besar yang akan
melanda operasi penerbangan di seluruh sebagai imbas
pandemi global COVID-19 di tahun 2020.
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Ternyata perkiraan tersebut benar terjadi. Sepanjang tahun
2020, pewarta dari berbagai sumber terpercaya di seluruh
dunia melaporkan secara umum, telah terjadi penurunan
pergerakan pesawat di banyak negara yang mencapai ±
90%, sehingga hanya menyisakan hanya 10% saja yang masih
bisa bertahan beroperasi. Alasan tunggal terjadinya kejatuhan
operasi penerbangan tersebut adalah kekuatan demand
penumpang dunia yang anjlok di hampir semua bandar udara
internasional dan beberapa domestik. Penutupan bandar udara
disebut oleh beberapa negara dengan istilah lockdown.
Keputusan otoritas dari beberapa negera tersebut merupakan
catatan sejarah di penerbangan komersial yang tidak dapat
dilupakan. Jumlah pergerakan pesawat yang sangat banyak
berkurang, yang diikuti dengan berkurangnya kecelakaan
pesawat komersial di dunia, tidak dapat disebut sebagai
sebuah keberhasilan keselamatan. Jumlah pergerakan
pesawat yang meningkat sebagai wacana pelayanan
masyarakat dibarengi dengan upaya penurunan jumlah
kecelakaan sampai di titik terendah adalah dua faktor utama
dalam mengukur keberhasilan operasi penerbangan, tidak
seperti saat ini.
Seiring dengan berbagai macam perjuangan berat dari semua
negara dalam menyelamatkan penduduknya dari kematian
akibat wabah virus COVID-19 ini, berbagai strategi dilakukan
oleh otoritas penerbangan secara bersamaan, agar sekurangkurangnya operasi pergerakan pesawat (terutama di pelayanan
internasional) untuk tidak berhenti operasi 100%. Namun,
kenyataannya, sepak terjang virus ini lebih berdaya, sehingga
mengakibatkan ada beberapa maskapai domestik dan
internasional yang berhenti total until further notice. Kini, sudah
12 bulan lebih, sejak virus ini muncul pertama kali di dunia,
namun masih banyak maskapai yang belum beroperasi penuh.
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Beberapa maskapai dari negara yang
tergolong
berhasil
menekan
penyebaran COVID19 sesuai dengan

kriteria WHO mulai melakukan proses pemulihan pelayanan
penerbangan internasionalnya sejak Nopember 2020, dengan
harapan dapat memenuhi kembali demand penumpang yang
sudah tidak sabar untuk mulai melakukan perjalanan
internasionalnya melalui udara. Beberapa otoritas di negara
tersebut mulai melakukan pemulihan dengan hanya melakukan
penerbangan kembali ke tujuan bandar udara dari negara yang
juga berhasil menekan jumlah orang terinfeksi COVID-19.
Indikator (dalam %) dari World Health Organization (WHO)
dijadikan dasar dalam menilai sebuah negara tergolong “baik”
dalam penanganan wabah ini.
Maskapai sebagaimana tergambar di latar, adalah 3 di antara
sekian banyak yang sudah kembali beroperasi. Maskapai ini
masih membatasi penerbangannya dari bandar udara yang
terletak di negara yang termasuk kedalam kelompok “baik” ke
bandar udara “baik” negara lainnya, dengan memberlakukan
penerbangan berprotokol kesehatan dari WHO dan ICAO yang
sangat ketat. Persyaratan penumpang memasuki sebuah
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negara bervariasi, ada yang sesuai dengan ketentuan di
otoritas negara keberangkatan dan ada yang berbeda. Selain
harus melalui screening point keimigrasian kini ditambah
dengan pemeriksaan kesehatan yang berlapis-lapis.
Walaupun sudah demikian ketatnya aturan, namun ada
beberapa negara yang menerapkan aturan lain. Pemberlakuan
pemeriksaan berbagai macam dokumen kesehatan dan tes
PCR on arrival dan isolasi mandiri selama 5 -14 hari, dengan
biaya yang dibebankan kepada penumpang datang, telah
menambah daftar panjang aturan untuk memasuki negara.
Pelanggaran protokol kesehatan, kini dapat mengakibatkan
pembatalan keberangkatan.
Sebagai penutup, dengan tulus ikhlas, perkenankan kami
untuk kesekian kalinya, menghimbau
kepada semua
masyarakat Indonesia, di masa PSBB Jawa dan Bali, demi
kesehatan diri kita sendiri dan orang lain, agar tidak tertular,
supaya senantiasa terus mematuhi ketentuan protokol
kesehatan dari WHO dan Pemerintah, untuk senantiasa
disiplin: menggunakan masker standar di mana pun, terutama
ketika sedang di luar rumah; menjaga jarak dengan orang lain
± 1,5 - 2 meter; hindari kerumunan; mencuci tangan dengan
sabun ± 20 detik, sesering dan sebersih mungkin; perkuat
ketahanan tubuh dan yang terbaik adalah #tinggaldirumahaja.
Semoga kita semua dilindungi kesehatannya oleh Allah swt.
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