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eberapa bulan setelah virus COVID-19 dinyatakan sebagai 

pandemik global antara akhir 2020 - awal 2021, para 

penumpang pesawat udara  di satu sisi sudah meyakini 

bahwa, perjalanannya akan memiliki risiko tertular dengan 

cepat oleh virus ini, namun di sisi lain kebutuhan alat 

transportasi ini mutlak tetap dibutuhkan. Sistem ventilasi udara dalam 

kabin yang tertutup merupakan salah satu penyebab penularan itu. 

Hampir sebagian besar pejalan udara tertular sebelum ditemukannya 

cara efektif untuk mengatasinya.  

Harus diakui oleh semua penghuni planet ini, bahwa sejak munculnya 

virus COVID-19 di dunia secara merata, semua negara memberlakukan 

kebijakan untuk mengatasinya secara trial and error atau coba-coba, atau 

saling menduga-duga. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar 

negara menyatakan belum memiliki kebijakan  baku untuk menghadapi 

dan mengatasi jenis  virus yang satu ini. Setiap negara selain mengacu 

aturan dari World Health Organization, yang di awalnya pun masih dalam 
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tahap mencermati juga menyontoh dari negara lain. Kini pandemik yang 

sudah berjalan lebih 2 tahun lebih ini, masih menunjukkan keganasannya 

melalui mutasi ke-10 variannya. Namun kehidupan dan perilaku manusia 

beserta eksistensinya di Bumi ini harus tetap berjalan. 

Sejak awal virus ini menjadi pandemic, berbagai cara mulai segera 

dilakukan   agar pejalan udara yang tetap harus bepergian  itu selamat 

dan sehat. 2 kata kunci itu menjadi bahan dasar pemikir untuk dapat 

memenuhinya. Mulai dari pembersihan kabin pesawat yang melebihi dari 

cara yang biasa dilakukan segera setelah saat ketibaan sampai dengan 

disinfektanisasi dan pembersihan dan penggantian  alat penyaring 

ventilasi udara. Ini semua adalah tindakan tambahan setelah prokes yang 

biasa dilakukan masyarakat luas sudah diberlakukan (5M). Namun 

sampai kini tingkat penularan masih saja terjadi, walaupun tidak terlalu 

besar. Kecil atau besar bila dihubungkan dengan penularan virus ini, tetap 

merupakan hal yang berbahaya. Oleh karena itu sebisanya harus ditekan 

serendah-rendahnya atau kalau bisa zero penularan. 
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Pembersihan kabin dengan disinfektan dan  filter  alat pengatur udara di 

dalam kabin merupakan salah satu sasaran untuk mengatasi masalah ini 

dengan sasaran pembersih udara dan  filter HVAC (Heating Ventilation 

and Air Conditioning) yang lebih sering dibersihkan. Filter ini dianggap 

dapat mengurangi tingkat penyebaran virus. Selain itu filter HEPA (High 

Efficiency Particulate Air) yang bersih juga merupakan pengurang 

kontaminasi udara dari penyebaran virus ini. 

Sampai saat ini, penularan masih tetap ada walau  berbagai aturan  sudah 

diterapkan maskapai, otoritas penerbangan dan kesehatan. Diiringi oleh 

turunnya angkutan melalui udara yang mencapai puncaknya sampai 90% 

sehingga menyisakan hanya 10% di akhir 2021. Beberapa waktu 

kemudian muncullah kebijakan berikutnya yang merupakan bentuk aturan 

yang ditambahkan terhadap kebijakan aturan yang sudah ada dan sudah 

berjalan. Aturan ini dikenal dengan nama Travel Bubble. Aturan ini 

melengkapi aturan yang sudah ada mulai dari urutan pertama sampai 

terkini sebagaimana dijelaskan di atas. 

Travel bubble, yang juga dikenal sebagai koridor perjalanan dan koridor 

korona, pada dasarnya adalah kemitraan eksklusif antara dua negara 

atau lebih yang telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar dalam 

menekan dan memerangi pandemi COVID-19 di dalam perbatasannya 

masing-masing. Negara-negara ini kemudian melanjutkan untuk 

membangun kembali hubungan udaranya yang sudah terjalin di antara 

mereka dengan membuka ruang udaranya dan memungkinkan orang 

untuk bepergian dengan bebas di dalam zona steril tanpa perlu menjalani 

karantina saat kedatangan. Sebenarnya selain travel bubble ada model 

perjalanan yang sudah dijalankan selama ini oleh masing-masing negara, 

sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatannya di 

negara tersebut. Namun kebijakan itu tidaklah seketat bila dibandingkan 

dengan travel bubble dan tidak memiliki keseragaman dan kerjasama 

dengan negara lainnya. 

Bila didasarkan atas bentuk aturan kekinian, konsep travel bubble 

merupakan cara yang paling efektif saat ini, karena merupakan 

kelengkapan tambahan dari aturan yang sudah dan sedang berlaku. 

Aturan ini merupakan ketentuan yang berbentuk komprehensif yang 

mengandung saling kepercayaan antar 2 negara. Salah satu bentuk 

keterbatasan dari model ini adalah penerbangan yang dibatasi hanya 

point to point (langsung tanpa transit). Bagaimana bentuk Travel Bubble  

yang paling ideal?. Bila bicara yang paling ideal, maka bentuk travel 
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bubble yang terbaik adalah yang dilaksanakan door to door, artinya  

seorang  penumpang yang dalam keadaan tidak sedang sakit bila akan 

bepergian sudah harus “masuk kedalam koridor” yang terlindungi dan 

steril sejak keluar rumah dan  langsung menuju bandar udara tanpa 

singgah, diperiksa PCR oleh petugas bersertifikasi internasional sebelum 

memasuki waiting room, masuk ke pesawat, terbang sampai tujuan, 

keluar pesawat di bandar  udara tujuan dan sampai ke tujuan akhir di 

negara tujuan. Di “dalam koridor atau bubble” itulah para penumpang 

bebas beraktivitas (tetap prokes  5M), melakukan perjalanan yang 

selamat dan sehat sampai tujuan. Untuk memfasilitasi model perjalanan 

ini, bandar udarapun (keberangkatan dan tujuan) harus menyediakan 

beragam layanan tanpa bersentuhan, ada yang berbentuk penyemprotan 

disinfektan otomatis,  online check in atau pemeriksaan keamanan 

berfasilitas touchless dan otomatis. Travel bubble memiliki beragam 

kriteria berbeda antar negara, sebagai contoh Thailand memberlakukan 
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ketentuan kepada negara yang akan melakukan model perjalanan ini 

dengan ketat terhadap wisatawan mancanegara yang datang 

mengunjungi lima daerah tujuan wisatanya (lihat gambar). 

Namun pada kenyataannya, perlindungan door to door tersebut akan sulit  

dijalankan hanya oleh masing-masing otoritas,  mengingat begitu banyak 

celah dan ranah yang bersifat private (keberangkatan dari rumah, dengan 

kendaraan pribadi atau kendaraan umum). Persyaratan utama calon 

penumpang sebelum menjadi penumpang adalah memenuhi standar 

sehat sesuai kesepakatan antar 2 negara yang terkait (negara 

keberangkatan dan tujuan). Pengetesan terakhir terhadap calon 

penumpang hanya dilakukan di bandar udara beberapa saat sebelum 

memasuki waiting room atau pesawat dan dilakukan  oleh petugas 

bersertifikasi atau instansi yang sudah disepakati oleh kedua negara.  

Apabila hasilnya negatif artinya diperkenankan untuk melanjutkan 

perjalanannya, dan juga sebaliknya akan ditolak bila positif.  

Hal inipun dilakukan oleh otoritas dari negara lain yang akan memasuki 

Indonesia. Beberapa kejadian hasil tes yang tidak legal  yang dikeluarkan 

oleh salah satu negara, bisa menjadikan kegagalan atas perjanjian travel 

bubble ini. Untuk mengatasi hal demikian bisa ditetapkan bersama badan 

internasional yang ditunjuk bersama oleh kedua negara yang 

bertanggungjawab atas keabsahan hasil tes PCR terakhir dari setiap 

penumpangnya. 

Sedemikan banyak keterbatasan dalam menjadikan travel bubble ini akan 

menjadikannya sulit dilakukan antar negara yang melakukannya, 

mengingat bentuk penanggulangan penularan virus ini tidaklah sama. 

Selama ini ada contoh yang  baik yang sudah dijalankan oleh 2 negara 

dengan  model  ini yaitu Australia dan New Zealand. Kedua negara ini 

memang luar biasa dalam penanganan mengatasi penularan COVID-19, 

Australia sejak lama dapat menekan jumlah penularan harian yang terkini 

tercatat hanya memiliki 15 orang penambahan orang terinfeksi positif 

virus ini, sedangkan New Zealand zero penularan.  

Diadakannya travel bubble ini, bagi Australia, telah kembali menaikkan 

demand penumpang sebesar 40% di penerbangan sehat yang 

beadaptasi baru. Kedua negara ini masih melihat peluang  kemungkinan 

model perjalanan sehat ini dengan menambah negara lainnya. Jerman 

berencana melakukan pembukaan ruang udara internasional kembali 

dengan model ini pada 15 Juni 2022 dengan negara-negara Prancis, Swis 

dan Austria. Sedang di Asia negara yang sudah saling melakukannya 
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adalah China, Taiwan, Hong Kong Macau dengan Korea Selatan. Travel 

bubble juga sudah dilakukan di Indonesia, walaupun bukan di jalur udara 

tetapi laut yaitu antara Batam,  Bintan dengan Singapura (hubungan kapal 

feri) di Januari  2022. 

Tentunya travel bubble yang telah diulas di artikel ini adalah khusus untuk 

transportasi udara  komersial yang bukan mempergunakan pesawat 

pribadi atau charter. Penggunaan pesawat pribadi akan lebih mudah 

mengatasi  kendala yang disebutkan di atas. Bila kita terpaksa harus 

bepergian dan tidak ada aturan travel bubble dari negara keberangkatan 

dan tujuan, maka cara yang paling efektif adalah kita lakukan sendiri 

ketentuan yang diberlakukan oleh negara  keberangkatan dan tujuan 

dengan mengambil manfaat dari model travel bubble.  

Umumnya setiap bandar udara  memberlakukan ketentuan tes PCR 

terbaru disetiap bandar udara keberangkatan yang dikeluarkan dan 

disahkan oleh instansi resmi pemerintah. Pengetatan aturan semacam 

inipun masih memiliki celah untuk dimanipulasi. Perjanjian travel bubble 

antar negara membutuhkan saling kepercayaan. Namun sayangnya 

masih ada sebagian kecil perilaku petugas keamanan dan tenaga 

kesehatan pemeriksa tes PCR di bandar udara yang tidak disiplin. 

Masalahnya, sekecil apapun tindakan tersebut, tetap akan menjadi 

perhatian dunia.  

Dari data empiris yang dikumpulkan sumber berita, dapat ditarik 

kesimpulan, tidak ada jaminan bahwa perjalanan dengan pesawat udara 

komersial ke dan dari luar negeri bisa 100% aman dari risiko penularan. 

Namun dengan diberlakukannya model perjalanan ini (travel bubble) 

antar 2 negara (tempat) atau lebih, memberikan jaminan dapat menekan 

dan mengurangi tingkat penularan virus COVID-19 semaksimal mungkin. 

Model perjalanan ini memiliki persyaratan kriteria yang beragam, oleh 

karena itu diperlukan terlebih dahulu pengetahuan aturan yang 

diberlakukan oleh negara tujuan.  

Pada dasarnya, setiap negara akan menjaga “kedaulatan kesehatannya” 

masing-masing. Lebih baik memiliki kebijakan yang unik namun 

prakteknya menjaga kesehatan penduduknya, daripada ada namun pada 

prakteknya tidak dipatuhi dengan seutuhnya sehingga hasilnya tidak 

menjaga sama sekali. Inilah protokol kesehatan travel bubble untuk 

rangkaian Acara Presidensi G20 di Indonesia. Protokol terdiri dari 2  yaitu 

Protokol Kesehatan ketika akan Memasuki Indonesia dan ketika selama 

Berada dalam Bubble. Salam selamat dan sehat, bangsaku. (AM). 
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------ Selesai ------ 

 

Sumber: AntaraNews, Kemenkes, Smithsonian Magazine, JAMA Network 

dan disusun oleh Dunia Menyapa Negeri. 

https://indonesia-icao.org/index.html

