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Awak Pesawat Perempuan di Penerbangan KamAir   

 

Kam Air adalah maskapai penerbangan di Afghanistan yang 

terbesar saat ini. Ada yang menarik dari maskapai ini, yaitu 

ketika melakukan penerbangan RQ103 dengan seluruh awak 

pesawatnya yang terdiri dari pilot, co-pilot dan cabin crew nya 

adalah perempuan. Penerbangan ini dilakukan pada Hari 

Perempuan Sedunia, 7 Maret 2021,   beberapa bulan sebelum 

Kabul jatuh ketangan kelompok Taliban. Pilot Mohadese 

Mirzaee adalah perempuan  Afghanistan pertama dari 

maskapai Kam Air yang  bertugas di kokpit pesawat bersama 

kapten pilot Veronica Borysova menerbangkan pulang pergi, 

pesawat jenis B737-500 Classic YA-KMN dari bandar udara 

Hamid Karzai, Kabul ke Herat (HEA), di provinsi  paling barat 

Afghanistan.  

Jarak antara Kabul ke Herat adalah 350 nautical mile yang 

akan ditempuh dalam waktu 1 jam 35 menit. Otoritas 

penerbangan sipil Afghanistan menyatakan bahwa 

penerbangan ini menjadikan tanda perkembangan tenaga 

perempuan terutama di semua sektor penerbangan sipil di 

Afghanistan. 
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Berkat  pembinaan dari audit keselamatan IATA (IOSA-IATA),  

keselamatan penerbangan maskapai Kam Air terus 

ditingkatkan, hingga mencapai peringkat 5 bintang  

keselamatan dari airlineratings. Kini maskapai ini telah 

melebarkan sayap untuk melakukan penerbangan hingga 

Amerika, Inggris dan beberapa negara Eropa. 

Sebenarnya, kesempatan kaum perempuan menjadi kapten 

pilot adalah hal yang biasa terjadi di beberapa negara yang 

sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, namun 

menjadi luar biasa bila itu terjadi di Afghanistan, di negara yang 

masih dalam situasi belum aman dari gangguan  kelompok 

Taliban, yang dikenal sebagai kelompok penganut paham garis 

keras dan anti kebebasan perempuan.  

Pada hari Minggu 15/8/2021 kelompok ini telah menduduki 

ibukota Afghanistan, Kabul. Namun kelompok ini hingga 

beberapa hari selanjutnya masih belum  dapat menguasai 

bandar udara internasional Hamid Karzai karena dijaga secara 

ketat oleh pasukan Amerika selama proses evakuasi 

multinasional berlangsung. Pendudukan Kabul oleh Taliban 

menjadi berita utama di beberapa media dunia karena telah 
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menimbulkan kepanikan rakyat Afghanistan yang merasakan 

ketakutan yang sangat besar yang bermaksud melarikan diri 

keluar negeri (exodus) besar-besaran. Kondisi ini telah 

menimbulkan empati dan berbagai macam keharuan dari 

banyak negara di dunia.  

 

Jatuhnya Kabul ketangan kelompok Taliban  (dan sebagian 

besar wilayah di Afghanistan), besar kemungkinan akan 

merubah secara drastis kebebasan perempuan ini berkarir 

sebagai pilot. Bisa jadi All-female crew Flights ini merupakan 

yang pertama dan terakhir di Afghanistan, termasuk harapan 

FO Mohadese ketika diwawancarai oleh jurnalis selepas 

penerbangan all-female crew tersebut dilakukan, yang 

mengatakan kepada para perempuan Afghanistan untuk tidak 

perlu takut terbang dan dia mengharapkan untuk mengikuti 

jejaknya. 

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

Sumber: Berbagai sumber antara lain, youtube, Kam Air, 

airlinerating.com dan Menafns 

 


