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Reach 871 Mendarat Selamat,  Walau Berpenumpang >640 
(Isi artikel ini sudah diamandemen 29/8/2021)  

 
Sapa Redaksi: Ditengah suasana chaos akibat kepanikan masyarakat 
Afghanistan untuk berusaha melarikan diri dari negerinya sendiri, 
Globemaster C-17 berusaha memfasilitasinya walaupun terbang penuh 
risiko karena melanggar standar keselamatan penerbangan, inilah 
pengantar kami.  

 
Di tengah kepanikan masyarakat Afghanistan pada hari Minggu 
15/8/2021, karena  negerinya dikuasai oleh Taliban, ratusan orang 
(diperkirakan antara 640-800 orang) memaksa  melarikan diri keluar dari 
Afghanistan melalui bandara Kabul. Evakuasi yang awalnya terkendali 
tersebut menjadi viral di media sosial setelah terlihat kepanikan orang-
orang yang memaksa masuk ke kabin pesawat militer USAF jenis C-17 
Globemaster walaupun pintu pesawat sudah tertutup setengahnya 
bahkan ketika sudah bergerak siap akan lepas landas. Beberapa orang 
dikabarkan meninggal akibat memaksa bergantungan di roda pesawat 
yang sudah bergerak di landasan sehingga mengakibatkan terlempar di 
udara.  
 
Kejadian yang sangat memprihatinkan itu tidak terduga oleh pasukan 
militer Amerika yang bertugas melakukan proses evakuasi dari bandar 
udara Kabul. Rasa ketakutan yang sangat dari masyarakat Afghanistan 
setelah negaranya dikuasai pasukan Taliban, terutama yang berada di 
Kabul  telah menimbulkan chaos, kepanikan dan kenekatan yang luar 
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biasa dalam upaya untuk melarikan diri dari negerinya sendiri. Bahkan 
pada Kamis 26/8/2021 telah terjadi 2 bom bunuh diri dalam waktu 
bersamaan  di luar bandar udara, yang menewaskan sedikitnya 12 
tentara Amerika. Bom bunuh diri yang dilakukan oleh pihak yang bukan 
Taliban, terjadi  di bagian luar pintu gerbang Abbey di  bandar udara 
Hamid Karzai International Airport dan  di depan hotel dekat bandar 
udara yang sebenarnya sudah diketahui oleh pihak intelijen asing dan 
sudah diberikan peringatan 2 hari sebelumnya. Presiden Amerika, Biden 
berjanji kepada rakyat Amerika dan dunia untuk melakukan serangan 
balasan habis-habisan kepada pihak yang bertanggungjawab atas 
pemboman bunuh diri itu. Kondisi terakhir berapa  pengungsi orang 
Afghanistan dan warga negara asing yang terangkut dapat  dibaca 
ditautan berjudul  “Jumlah orang yang dievakuasi dari Afghanistan” 
berikut ini.  
 
Pesawat militer jenis C-17 Globemaster yang maksimal hanya bisa 
mengangkut 134 pasukan (ditambah persenjataannya), pada hari  
Minggu 15 Agustus 2021 itu, terpaksa  harus mengangkut lebih dari 640 
orang  (ada media yang melaporkan mencapai 800 orang), ditambah 
bagasi seadanya 
yang bisa dibawa 
oleh mereka 
masing-masing. 
Mereka terbang 
dengan 
keyakinan, telah 
siap untuk 
melanjutkan 
kehidupan  
barunya  di 
negara yang akan 
menampungnya 
yang belum 
diketahui di mana. 
Sampai saat ini, 
telah ada  pernyataan dari 6 negara yang sudah bersedia menampung 
ribuan refugees dari Afghanistan itu yaitu:  Amerika, Kanada, Prancis, 
Jerman, Austria, Australia dan kemungkinannya  akan  terus bertambah 
setelah ada himbauan PBB. Negara Eropa yang paling banyak 
menerima pengungsi Afghanistan adalah Jerman diikuti Austria. 

Pesawat buatan Boeing ini terpaksa harus terbang  beberapa kali 
dengan penuh risiko karena dijejali muatan penumpang sipil yang jauh 

https://www.antaranews.com/berita/2357434/jumlah-orang-yang-dievakuasi-dari-afghanistan?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=terkini
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melebihi  kapasitasnya, dari bandar udara Hamid Karzai International 
Airport, Kabul ke bandar udara Hammad International Airport Doha, 
Qatar. Bila ditarik garis lurus jarak kedua bandar udara itu point to point 
sebenarnya adalah 2004 km, namun karena jarak itu adalah melewati 
danger area ruang udara  Iran dan Irak, sehingga mengharuskan 
penerbangan itu menghindari  jalur udara itu dan menggunakan jalur 
udara yang selamat seperti singgah dahulu di Taskhent, Uzbekistan 
yang berjarak  ±744 km. Menuju Doha Qatar dapat  ditempuh  paling 
cepat dalam waktu 9 jam. Jangkauan nonstop terjauh C-17 Globemaster 
III adalah 4.480 km.  

 Alhamdulillah, penerbangan kemanusiaan evakuasi nomor 
penerbangan RCH-871 dengan nama panggilan Reach-871 tersebut 
dapat mendarat dengan selamat di Qatar. Ternyata  pesawat militer C-
17 Globemaster III ini bukan pertama kalinya mengangkut penumpang 
melebihi dari kapasitas. Karena adanya insiden tewasnya calon 
penumpang di Kabul, untuk sementara penerbangan RCH-871 
dihentikan, namun beberapa negara lainnya tetap melanjutkan, 
sepanjang  pasukan Amerika  masih menguasai keamanan dan 
keselamatan bandar udara Kabul seperti saat ini. Kami turut merasakan 
keprihatinan mendalam meIihat peristiwa ini, semoga mereka semua 
diberikan keselamatan dan kebahagiaan untuk melanjutkan sisa 
kehidupannya di negeri lain.  

Setelah dinyatakan aman penerbangan evakuasi ini dilanjutkan kembali, 
hingga batas waktu 31/8/2021. Sampai saat ini (27/8/2021), telah 
terangkut 
puluhan ribu 
orang  
Afghanistan 
yang tersebar ke 
beberapa 
negara, seperti 
Tajikistan, 
Qatar, UAE, 
Austria, Belgia, 
Australia, 
Jerman, Inggris, 
Amerika, 
Kanada, 
Prancis.  Ada 
sisi unik dari 
awak pesawat penerbangan Reach-828  dari Kabul ke Ramstein Air 
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Base Germany pada 21/8/2021 yang berhasil menyelamatkan proses 
kelahiran bayi  di pesawat dari seorang ibu Afghanistan. Bayi 
perempuan tersebut kemudian diberi nama Reach, oleh kedua orang 
tuanya. 

Diberitakan bahwa pihak Taliban  memberikan kesempatan kepada 
semua pihak (asing dan Afghanistan sendiri) untuk melanjutkan  
penerbangan ke luar negeri dari Kabul dengan menggunakan pesawat 
komersial setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut. Sebagaimana 
harapan sebagian masyarakat dunia, semoga pengungsian yang terjadi 
di Afghanistan ini berjalan dengan lancar dan selamat bagi semua pihak. 
Bagi masyarakat Afghanistan yang melakukannya diharapkan  diberi 
kemudahan untuk melanjutkan kehidupannya dengan selamat dan 
menetap di negara lain yang menerimanya dengan bahagia. (Sumber 
dari berbagai media dan gambar dari Kompas.com). Berikut ini berita 
selengkapnya dari defenseone.com 

Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 

640 Afghans Trying to Escape the Taliban  

The Air Force evacuation flight from Kabul to Qatar 

came near the record for most people ever flown in the 

Boeing airlifter. 

By Tara Copp and Marcus Weisgerber  

August 16, 2021 

 
A U.S. Air Force C-17 Globemaster III safely evacuated some 640 
Afghans from Kabul late Sunday, according to U.S. defense officials and 
photos obtained by Defense One. 

https://www.defenseone.com/voices/tara-copp/16943/?oref=d1-post-author?oref=rf-post-author
https://www.defenseone.com/voices/marcus-weisgerber/9566/?oref=d1-post-author?oref=rf-post-author
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That’s believed to be among the most people ever flown in the C-17, a 
massive military cargo plane that has been operated by the U.S. and its 
allies for nearly three decades. Flight tracking software shows the plane 
belongs to the 436th Air Wing, based at Dover Air Force Base in 
Delaware. 

 
 
 
The C-17, using the call sign Reach 871, was not intending to take on 
such a large load, but panicked Afghans who had been cleared to 
evacuate pulled themselves onto the C-17’s half-open ramp, one 
defense official said.  
Instead of trying to force those refugees off the aircraft, “the crew made 
the decision to go,” a defense official told Defense One.  “Approximately 
640 Afghan civilians disembarked the aircraft when it arrived at its 
destination,” the defense official said. 
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Word of the flight spread across late Sunday in the United States when 
audio from the crew estimating they were carrying 800 passengers was 
posted online. A defense official, speaking on the condition of 
anonymity, said the true number was about 640 people.The flight was 
one of several that was able to take off with hundreds of people aboard, 
and some of the others may have had an even larger load than 640, the 
official said.  

In 2013, a C-17 evacuated 670 people fleeing a typhoon in the 
Philippines. Like that evacuation, the Afghans flown from Kabul to Al 
Udeid Air Base in Qatar, sat on the floor of the plane’s capacious hold. 
The procedure is known as “floor loading”; the passengers hang onto 
cargo straps run from wall to wall serving as makeshift seatbelts, 
according to a source familiar with the plane’s operating manuals. 

https://twitter.com/osinttechnical/status/1427042570580996099?s=21
https://www.thedrive.com/the-war-zone/42005/800-people-evacuated-from-kabul-aboard-a-single-c-17-cargo-jet-reports
https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/467793/c-17-crew-members-reflect-on-philippine-relief-efforts/
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------End------- 

Sumber: dikutip dari berbagai media dan defenseone.com 


