PANDUAN BARU PERJALANAN UDARA
CAPT TEDDY HAMBRATA AZMIR
(PRAKTISI PENERBANGAN INDONESIA)

Persiapan Perjalanan
Sudah saatnya Pemerintah Indonesia untuk kembali
membangun dunia penerbangan Indonesia yang
semakin terpuruk dengan melakukan revisi aturanaturan yang sangat merugikan perekonomian
nasional akibat drastis penurunan transportasi udara
masa wabah covid 19.
Adapun solusi yang dipesankan melalui artikel ini
adalah untuk menyampaikan pesan layanan
masyarakat untuk kembali percaya diri dan aman
serta sehat jika kembali melakukan perjalanan
udara.

Smart Check In
Di setiap bandara harus re-setting ulang desain
industri masing-masing check in room setiap
maskapai penerbangan dengan menempatkan “small
clinic” pada yang ruangan check in; alat cek bagasi
dengan sinar ultra violet dan touchless access untuk
pelaksanaan check in. Dan menempatkan alat bio
microbes screening sebelum x-ray check memasuki
gedung terminal.

Terminal Bebas Mikroba
Transparansi pengelola bandara juga sangat
diperlukan untuk mengembalikan public confidence
dengan menyakinkan semua pihak bhwa setiap
ruangan terminal di bandara telah dilengkapi dengan
peralatan filter udara untuk mencegah tersebarnya
berbagai macam mikroba.

Air Quality Measurement
Salah satu upaya transparansi di Bandar Udara adalah
dengan melakukan instalasi pengukur kualitas udara
(air quality measurement). Dengan adanya alat
tersebut pada setiap Bandar Udara akan memberi
keyakinan kepada seluruh pelanggan dan pengguna
Bandara bahwa mereka sedang berada di dalam
daerah “hijau” dengan kualitas udara yang sehat dan
bebas dari mikroba.

Inflight
Setiap maskapai penerbangan harus melakukan
prosedur kesehatan yang sama kepada seluruh
petugas dan awak penerbangan (rapid test);
menyediakan alat pelindung diri berupa faceshield
dan facemasks; dan mensosialisasikan kepada publik
bahwa sirkulasi udara di dalam pesawat telah
dilengkapi dengan sistem High Eficieny Particular Air
(HEPA) yang akan membersihkan ruangan cabin dari
berbagai macam mikroba hingga prosentase 99,9%

Setelah Penerbangan
Sehingga publik tidak perlu lagi ragu, bahwa
perjalanan anda dengan penerbangan udara
sangat aman dan memiliki prosedur
kesehatan yang berlapis. Tentunya sesuai
dengan prosedur tetap “normal baru” yang
ditetapkan oleh pemerintah.

