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Perang Sebagai Ambisi Tak Terkendali, 

Telah Mengakhiri Ruang Udara Damai 

Invasi*) Rusia ke Ukrainia berdampak banyak kepada perjalanan melalui 
udara. Saat ruang udara Ukrainia, Moldova dan sebagian Belarus ditutup 
untuk penerbangan komersial dengan alasan keselamatan, beberapa 
maskapai mengambil keputusan untuk tidak terbang melintasi ruang udara 
Rusia. Ini dapat menambah keputusan nasional terhadap penutupan ruang 
udara negaranya masing-masing. Sebagai contoh KLM dari Belanda telah 
menyetop semua penerbangan ke Rusia sejak 26 Februri 2022, 1 hari 
sebelum otoritas Belanda menutup ruang udaranya bagi penerbangan 
semua pesawat Rusia. Masih banyak sikap dari maskapai negara lain yang 
turut terdampak  pemberian sanksi kepada Rusia yang dikenakan oleh 
negaranya. Tercatat ada 141 negara (dari 193 negara anggota PBB) di 
dunia yang mem”vote” agar Rusia menghentikan perang terhadap Ukrainia 
dan menyelesaikan masalahnya dengan Ukrainia melalui meja 
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perundingan secara damai. Keputusan dari negara tersebut tentunya 
didasarkan atas kesepakatan bersama diawali dari  negara yang sudah 
berkelompok dalam Uni Eropa maupun kelompok lainnya seperti NATO.  

Dibalik pernyataan maskapai  itu semua, sikap untuk memenuhi kebijakan 
dari otoritas negaranya yang turut menginginkan agar solusi perang 
tersebut dihentikan dan menggunakan solusi damai. Perang Rusia dengan 
Ukrainia berdampak langsung bagi beberapa maskapai berikut ini. 

27 negara yang termasuk dalam Uni Eropa ditambah Swis. Albania, 
Kanada, Eslandia, Norwegia dan Inggris juga sudah melarang 
penerbangan pesawat komersial Rusia. Sebagai konsekuensinya Rusia 
pun telah melarang penerbangan pesawat komersial dari negara-negara 
tersebut.  

Pembukuan bagi pelancong udara pun mengikuti ketentuan tersebut. 
Expedia Group and Booking Holidays, 2 perusahaan travel terbesar di 
Amerika mengumumkan bahwa sejak 8 Maret telah membatalkan semua 
penerbangan dari negara-negara tersebut yang penerbangannya melintasi 
dan memasuki  ruang udara Rusia. Dengan perasaan mendalam 
perusahaan tersebut memohon maaf akibat semua pembatalan tersebut, 
dengan menghapus semua jadwal penerbangan ke Rusia dan Belarus dari 
portal resminya. Alasan utama pemberlakuan ketentuan tersebut oleh 
kedua perusahaan itu adalah memprioritaskan keselamatan dan 
keamanan. 

Inilah beberapa maskapai yang menyetop penerbangan ke dan melintasi 
ruang udara Rusia dan Belarus:  

Berikut ini pernyataan dari maskapai tersebut: 

 Jet2 membatalkan penerbangan ke Polandia 
 airBaltic menyetop penerbangan ke Russia sampai akhir Mei  
 flydubai menyetop sementara semua penerbangan ke bandar udara 

di Rusia dan Belarus. 



3 
 

airBaltic 

Maskapai dari Latvia ini telah membatalkan semua penerbangannya  ke 
Rusia sampai akhir Mei tahun ini. Alasan yang disampaikan adalah 
meningkatnya risiko dan pembatasan  dari Rusia terhadap pelarangan 
terbang maskapai Latvia. Akibat pembatasan penggunaan ruang udaranya, 
sebagian kecil penerbangan airBaltic disesuaikan tanpa mempengaruhi 
waktu jam terbang, demikian pernyataan dari maskapai ini 

 

 

Austrian Airlines 

Austrian Airlines menyatakan penyetopan semua penerbangan ke Ukrainia 
sampai 26 Maret. Penerbangan ke Kiev dan Odessa, 2 tujuan favorit 
dihentikan sejak 21 Februari dan akan ditambah dengan tujuan ke barat 
kota Lviv. Data FlightRadar di bawah ini menggambarkan situasi 
penerbangan di atas ruang udara Belarus, Ukrania dan Moldova yang 
terlihat kosong saat malam hari. Untuk penerbangan ke negara tetangga, 
dinyatakan oleh Untuk penerbangan ke negara tetangga, dinyatakan oleh 
maskapai ini bahwa akan terus memonitor situasi terbaru dan terus 
berhubungan dengan otoritas. Keselamatan penumpang dan awak 
pesawat adalah merupakan prioritas utama setiap saat.  
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British Airways 

British Airways telah dilarang melakukan pendaratan ke Rusia menyusul  
UK banning Aeroflot from landing in Britain. Sebagai akibatnya semua 
penerbangan BAA ke Moskow dibatalkan dan memperingatkan agar 
penerbangan ke Asia diarahkan  menjauhi ruang udara Rusia yang 
menjadikan jaraknya menjadi semakin panjang "We apologise for the 
inconvenience but this is clearly a matter beyond our control," British 
Airways demikian pernyataan resmi BAA. "We are notifying customers on 
cancelled services and are offering a full refund." 

Flydubai 

Semua penerbangan  flydubai dari Dubai dan Krasnodar dan 
Rostov-on-Don di Rusia telah 
ditangguhkan hingga setidaknya  

sampai 1 April. 

Seorang juru bicara dari flydubai sebelumnya mengatakan bahwa rute 
maskapai ke Belarus telah dibatalkan untuk sementara, dan bahwa mereka 
berhubungan dengan semua penumpang mengenai opsi pengembalian 
uang dan pemesanan ulang mereka. 

Maskapai ini menambahkan bahwa flydubai "mengikuti semua panduan 
dari otoritas terkait dan secara ketat mematuhi jalur penerbangan yang 
disetujui." 

Jet2 

Maskapai yang berbasis di Leeds ini telah menangguhkan semua 
penerbangan ke Polandia dan membatalkan penerbangan ke Krakow mulai 
akhir Maret hingga akhir Mei. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 9 
Maret, maskapai ini mengatakan semua tiket penumpang yang terkena 
dampak akan dikembalikan. 

"Karena keadaan saat ini, kami telah mengambil keputusan untuk 
menangguhkan penerbangan kami  ke Krakow dari  24 Maret dan 
termasuk 26 Mei. 

https://www.rferl.org/a/uk-sanctions-aeroflot-oligarchs-ukraine/31721730.html#:~:text=Britain%20has%20announced%20that%20it%20will%20freeze%20the,sanctions%20in%20response%20to%20Russia%27s%20invasion%20of%20Ukraine.
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"Semua pelanggan yang terpengaruh oleh perubahan program apa pun, 
akan secara otomatis dibatalkan pemesanan mereka dengan 
pengembalian biaya sepenuhnya. Kami merencanakan memulai kembali 
secara bertahap ke Krakow mulai 27 Mei dan tentu saja kami akan terus 
memperbarui informasi kepada pelanggan. 

KLM 

Maskapai KLM dari Belanda telah menyetop penerbangan ke Rusia, juga 
untuk semua penerbangan ketujuan lain yang melintas ruang udara dan 
teritori Rusia. Musibah ditembakjatuhnya pesawat MH17 oleh rudal jenis 
BUK pada 17 Juli 2014 di atas ruang udara Ukrainia yang membawa 298 
penumpang yang sebagian besar   berkewarganegaraan Belanda telah 
menjadi catatan buruk yang menyedihkan negara ini karena tanpa bisa 
diselesaikan secara hukum internasional yang berlaku, sampai kini. 

Keputusan otoritas ini diberlakukan setelah EU mengenakan sanksi 
terhadap Rusia. Semua alasan adalah demi keselamatan dan keamanan 
penerbangan KLM di seluruh ruang udara yang melintasi wilayah Rusia. 
Pengalaman buruk 8 tahun yang lalu jangan sampai terulang kembali. 

Otoritas Belanda ditunjuk sebagai pimpinan dalam tim penyelidik   yang 
memakan waktu 8 tahun itu. Ini adalah hasil penyelidikan yang paling 
lengkap, teruji dan terbukti yang pernah dilakukan otoritas Belanda DSB 
(Dutch Safety Board). CIVIL AVIATION LEGAL ADVISORS FORUM 
tentang hasil penyelidikan ini telah diadakan di Singapore 16 -17 Mei 2019. 

"Keputusan ini sebagai imbas dari sanctions agreed upon by EU states, 
yang menyatakan tidak akan mengirim suku cadang  ke wilayah Rusia, 
walaupun KLM yang memintanya (disaat pesawat KLM memerlukan suku 
cadang untuk perbaikan di sana). Ini berarti KLM tidak dapat memberikan 
jaminan bila terjadi kerusakan di bandar udara Rusia yang membutuhkan 
suku cadang, sehingga tidak dapat dijamin keselamatan kembalinya 
pesawatnya ketika berada di ruang udara  atau teritori Rusia”. 

LOT Polish Airlines 

Sebagai konsekuensi dari ditutupnya ruang udara Ukrainia, semua 
pesawat LOT Polish Airlines flights ke Ukraine dibatalkan sampai 
pemberitahuan selanjutnya. Pesawat LOT tidak menerbangi ruang udara 
Ukrainia, namun sebagai penggantinya akan melakukan  penerbangan 

https://www.icao.int/Meetings/SingaporeSeminar2019/Documents/3_2_Annie_Marie_-_MH17_DEFINITIEF.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1649
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dengan rute transit guna mengatasi penutupan ruang udara  Penerbangan 
ke Chisinau juga ditunda menyusul penutupan ruang udara Moldova.  

Ditanya apakan penerbangan ke dan dari Polandia selamat, dijawab oleh 
maskapai ini bahwa semua penerbangannya yang masih berlangsung 
tetap sesuai dengan jadwal seperti biasa. Disarankan setiap penumpang 
yang akan mempergunakan maskapai LOT Polish Airlines agar 
menghubungi melalui WhatsApp dan telepon atau melalui webpage ini. 

 
Sebuah pesawat US Air Force mendarat di Rzeszow-Jasionka airport selatan Polandia awal bulan 

ini.AP Photo/Czarek Sokolowski  

Lufthansa 

Maskapai Jerman ini tidak mempergunakan ruang udara Rusia dan 
penerbangan ke Rusia ditangguhkan. Maskapai ini akan terus memonitor 
situasi terkini dengan berhubungan dengan badan internasional 
penerbangan. Penerbangan ke Asia terus dilakukan dengan menerbangi 
rute yang menjauhi ruang udara Rusia bila diperlukan. Penerbangan lain 
dari maskapai ini tidak melintasi negara Ukrainia. 

Pegasus 

Semua penerbangan maskapai asal Turki, Pegasus Airlines untuk tujuan 
Ukrainia and Krasnodar, Russia, dibatalkan, namun antara 24 dan 26 

https://www.lot.com/ae/en/help-center/contact
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Februari ke Krasnodar sudah kembali normal. Semua penumpang dapat 
mengatur kembali pembukuannya  sampai tanggal 14 Maret melalui 
website, App, atau menghubungi call centre. 

Ryanair 

Semua penerbangan Ryanair ke Ukrainia dan Rusia dihentikan sampai 
pemberitahuan selanjutnya. “All affected passengers will receive email 
notices later this morning and all flights to/from Ukraine have been 
removed from sale for at least the next 4 weeks until further information 
becomes available from EU safety agencies, with an apology to all  
Ukrainian customers”. Itu adalah pernyataan  dari maskapai yang berasal 
dari Irlandia tersebut. 

Saat ini tidak ada jalur penerbangan yang terdampak bagi maskapai dari. 
However, Euronews Travel has asked for further confirmation on this point. 

Scandinavian Airlines (SAS) 

Maskapai yang berasal dari 3 negara yaitu Denmark, Swedia dan 
Norwegia ini menyatakan secara singkat bahwa saat ini tidak ada 
penerbangan ke negara tetangganya yang terdampak atas penutupan 
ruang udara Rusia dan Ukrainia. 

 

Swiss International Airlines (SWISS) 

SWISS telah membatalkan semua penerbangannya ke Rusia sampai 
pemberitahuan selanjutnya sedangkan ke Ukrainia dihentikan sampai 30 
April. Penumpang yang dibatalkan dapat berhubungan SWISS Service 
Center. Penumpang yang telah membooking penerbangan SWISS ke dan 
dari Ukrainia dapat melakukan pembukuan ulangan secara FoC sampai 31 
Mei. Jadwal baru harus disampaikan sampai  30 Juni. 

 

 

https://www.flypgs.com/en/manage-my-booking
https://www.flypgs.com/en/contact/call-center
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Wizz Air  

          Wizz Air, maskapai dari Polandia dan Hungaria juga 
menunda penerbangannya untuk 
semua tujuan di Rusia dan Ukrainia. 

Maskapai ini juga memindahkan semua 
penerbangan Moldova ke Rumania. Penumpang 

yang terdampak dengan ketentuan ini agar menghubungi website atau 
airline’s call centre di 00380 893 202 532. 

 

 

 

 

 

Virgin Atlantic 

Larangan Rusia terhadap maskapai Inggris ini juga berdampak pada 
penerbangan ke tujuan lain. Virgin Atlantic mengatakan bahwa jalur 
penerbangan telah disesuaikan antara Inggris, Pakistan dan India. 

Penumpang harus memaklumi bahwa waktu penerbangan pada layanan ini 
diperpanjang antara 15 menit dan satu jam. 

Maskapai ini meminta maaf dengan mengatakan "pada Kamis malam (24 
Februari) kami mengambil keputusan untuk mulai menghindari wilayah 
udara Rusia dan jalur penerbangan kami akan terus disesuaikan untuk 
beberapa layanan penumpang Virgin Atlantic antara Inggris, Pakistan dan 
India."Keselamatan dan keamanan pelanggan dan orang-orang kami 
selalu didahulukan dan kami memantau situasi di Ukraina dan Rusia 
dengan sangat hati-hati menyusul eskalasi konflik." 

Dengan pernyataan ini semua,  lengkaplah sudah pernyataan dari 
maskapai itu semua bahwa prioritas utama dari penerbangan komersial ini 
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adalah keselamatan dan keamanan penumpang dan pesawat sipil, 
sebagaimana diamanahkan dalam kesepakatan internasional (Chicago 
Convention 1944). Memang sesuai amanah Konvensi Chicago 1944, 
dinyatakan bahwa penerbangan sipil komersial adalah sarana pengangkut 
berbayar non militer bagi orang,  barang dan pos yang  harus dipisahkan 
dan dibebaskan dari berbagai pengaruh tekanan unsur keberpihakan politik 
oleh semua negara yang meratifikasinya. Chicago Convention 1944  telah 
diratifikasi secara lengkap oleh semua negara di dunia (193 negara), pada 
Maret 2019.  

Akibat penutupan ruang udara ini menjadikan jarak dan lamanya waktu 
penerbangan bertambah, penerbangan nonstop digantikan dengan transit, 
pembatalan bahkan penutupan dan pengalihan rute tertentu (polar route), 
serta berdampak adanya penambahan biaya operasional terutama bagi 
penggunaan bahan bakar. Banyak pihak yang tidak terkait dengan perang 
menghadapi dampaknya. Perang tidak pernah membawa hasil yang baik, 
karena akan menyisakan berbagai macam penderitaan yang tidak akan 
pernah hilang dalam kehidupan seseorang atau kelompok di dunia. 
Semuanya akan mengalami kehancuran, seperti pesawat “Dream” di 
bawah ini yang selama “hidupnya” telah berjasa membawa beribu-ribu  ton 
kargo keberbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia untuk memenuhi 
kemaslahatan bagi orang banyak. Kini “Dream” ini menjadi Dream 
sesungguhnya. 
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Membaca isi artikel tersebut di atas menyiratkan bahwa  perang lebih 
banyak menciptakan keburukan (mudharat) dari pada kebaikan. Perang, 
telah menghilangkan dan menghancurkan semua yang sudah dibentuk 
secara damai dengan dasar kebersamaan antar banyak negara. Singkat 
kata, perang  bukanlah sebuah solusi yang baik bagi dunia. Perang terjadi 
akibat ambisi yang tidak dapat dikendalikan dari seseorang yang berkuasa 
atau sekelompok golongan atau negara yang ingin memenuhi dan 
menunjukkan  hasrat memiliki dan unjuk kekuatan,  sehingga terjadilah 
perang. Ingat, pada dasarnya Tuhan Maha Pencipta Dunia beserta isinya 
telah menciptakan dunia dan mahluk ciptaanNYA untuk dijaga, 
dipergunakan sebaik-baiknya dengan saling bekerjasama, rukun dan 
damai. Ingat, tidak ada satu pun di dunia, baik  manusia, kelompok atau 
negara yang memiliki secara mutlak dunia ini. Mereka hanya dititipi oleh 
Sang Pencipta untuk menjaga dan menggunakan dunia beserta seluruh 
isinya sebaik-baiknya, untuk maksud damai. Dipastikan, Tuhan tidak 
menyukai perang antar mahluk ciptaanNYA di dunia dalam menyelesaikan 
masalah apapun. Berdamailah dan bekerjasamalah wahai manusia di 
dunia walaupun hanya untuk sebuah ambisi. 
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*) Invasi sesuai KBBI adalah 1. hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain 
dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai 
negara tersebut; penyerbuan ke dalam wilayah negara lain 2. hal berbondong-bondong 
memasuki suatu daerah, tempat, atau negeri. Kata dengan definisi dari KBBI ini 
dipergunakan hanya didasarkan atas keadaan sesungguhnya yang dianggap tepat 
untuk menggambarkan kondisi perang ini, tidak ada sangkut-pautnya dengan unsur 
politik. 
 

------ Selesai ------ 

 

Sumber:  dikutip dari Euronews Travel, FlightRadar24 dan disusun oleh 
Dunia Menyapa Negeri. 


