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*SEPERTI Tumpukan sampah: Serpihan Pesawat & Permukaan Air.

TRAGEDI LION AIR PK-LQP JT-610
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POSKO
TERPADU
JICT 2
DAN
TANJUNG
PAKIS

*BERKEPING-KEPING: Serpihan pesawat & dokumen korban yang berhasil di evakuasi Tim SAR.

Selain di JICT 2 Tanjung Priok, Basarnas juga
membuka posko di Tanjung Pakis yang
dikoordinir oleh Kepala Kantor SAR Bandung,
Deden.
“Posko ini untuk mempermudah koordinasi
dalam menggerakan seluruh unsur yang terlibat menuju LKP (Last Know Position), mengingat jarak dari Tanjung Pakis ke LKP hanya 11
NM,” jelasnya. (*)

LUT TAK MENDETEKSI SINYAL ELT
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STRATEGI OPERASI SAR BASARNAS

*ALL OUT: Seluruh alat utama (alat) dikerahkan di LKP untuk mencari & mengevakuasi korban.

Tanda yang diberikan oleh masing-masing ROV kapal
itu selanjutnya diselami oleh para penyelam gabungan.
Penyelaman ini menjadi strategi yang kedua.
“Setelah ROV menangkap gambar korban atau puing
pesawat yang memang dibutuhkan untuk proses
penyelidikan, operator ROV memberikan marking
(tanda). Setelah itu, tim penyelam turun untuk mengevakuasinya,” jelasnya.
Tim penyelam ada 171 personil dari Basarnas Special
Group (BSG), Denjaka, Kopaska, Taiib, dan Puslambair
(TNI-AL), Brimob Polri, Possi, dan Indonesia Diver
Rescue Team (IDRT). Seluruh penyelam memiliki kualiikasi khusus, professional, handal, dan recommended
untuk terlibat dalam operasi SAR bawah air. Mereka
beroperasi di bawah air.
Strategi ketiga, mencakup pencarian di area prioritas 2,
yaitu pencarian di permukaan air. Pencarian ini
mengerahkan 40 kapal lebih, meliputi seluruh armada
kapal yang berada di permukaan baik dari Basarnas
maupun Potensi SAR seperti TNI, Polri, Bakamla, KKP,
Bea Cukai, Pertamina, hingga nelayan. Fokus tim di permukaan ini adalah mencari dan mengevakuasi korban,
barang-barang milik korban, serta serpihan-serpihan
ba
pesawat-pesawat yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Kapal-kapal tersebut melakukan penyisiran dari
segala penjuru, mengingat puing-puing pesawat dan
bagian tubuh (body part) yang ada di permukaan air
mulai menyebar dan terbawa arus.
Sedangkan strategi keempat, melakukan pencarian
dari udara dengan mengerahkan 5 helikopter dari
Basarnas dan Polri. (*)

PANGLIMA: TNI DUKUNG
TUGAS BASARNAS
PANGLIMA TNI Jenderal
Hadi Tjahjanto menegaskan
bahwa TNI mendukung tugas
dan fungsi Basarnas di bidang
pencarian dan pertolongan
(SAR).
"Sudah menjadi kewajiban
TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR yang dikomando oleh Basarnas," tegas Panglima saat mengunjungi Posko
SAR Terpadu di Jakarta International Container Terminal (JICT
2 Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu
(31/10/2018) pagi pukul 08.00
WIB.
Panglima
menegaskan
bahwa sinergitas dan soliditas
Basarnas dengan TNI - Polri
sudah terjalin sangat erat pada
setiap operasi SAR, baik pada kecelakaan, bencana, maupun
kondisi membahayakan jiwa
manusia
"Sinergitas dengan mengutamakan komunikasi dan koordinasi ini sangat menentukan
keberhasilan dalam pelaksanaan
operasi," tegas Panglima yang
juga mantan Direktur Bina
Tenaga dan Pemasyarakatan
SAR Basarnas tersebut.
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*TEGAS : Panglima memberikan dukungan pers kepada Basarnas

Sejak mendapat informasi
jatuhnya pesawat, unsur-unsur
TNI khususnya yang berada di
sekitar lokasi kejadian langsung
melakukan koordinasi dan aksi
pencarian dengan mengerahkan
personil, sarana dan prasarana
yang ada, termasuk mengerahkan KRI Rigel yang dilengkapi
dengan peralatan deteksi bawah
air

*MENUJU LKP : Panglima & Kabasarnas berangkat menuju TKP

*DETIK : Kabasarnas saat konpress

Panglima dan Kabasarnas pun
terlihat sangat kompak. Merekapun mendatangi LKP menggunakan KRI I Gusti Ngurah Rai.
Selama 12 jam, mereka melihat
langsung proses pencarian yang
dilakukan tim SAR, baik di bawah
maupun di permukaan air. Selain
itu, kedua pucuk pimpinan tersebut juga memberikan motivasi
kepada seluruh tim SAR agar
terus bersemangat menuntaskan
tugas mulia itu. Perhatian dan
apresiasi dari kedua pimpinan
tersebut langsung membakar semangat juang tim SAR untuk
segera menemukan seluruh
korban. (*)
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SINERGITAS BASARNAS, DVI, DAN KNKT

*SEMANGAT: Kabasarnas & pejabat eselon 1 dan 2 sebelum
berangkat ke LKP.

*BRIEFING: Kabasarnas memberikan arahan kepada tim penyelam di LKP.
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TIM PENYELAM TEMUKAN FDR

“

*FDR AKHIRNYA KETEMU: Ketua KNKT memberikan penjelasan terkait FDR

FLIGH DATA RECORDER
(FDR) berhasil ditemukan dan
diangkat oleh penyelam, Kamis
(1/11/2018). Bagian black box
tersebut diserahkan langsung
oleh Kabasarnas Marsdya TNI
Syaugi kepada perwakilan dari
KNKT
KN di atas kapal Riset Baruna
Jaya I BPPT di LKP.
Tak lama kemudian, Ketua
KNKT bergerak dari Posko Terpadu ke LKP untuk mengambil
benda tersebut untuk dibawa ke
Posko Terpadu.
Di Posko Terpadu, rombongan Ketua KNKT disambut Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi untuk selanjutnya digelar konferensi pers

"Kami mengucapkan terima
kasih atas kerja sama dan jerih
payah seluruh tim SAR sehingga
pada pagi hari tadi dapat menemukan bagian black box. Fligh
Data Recorder ini akan menjawab berapa kecepatan, arah,
ketinggian, dan semua data terkait pesawat," jelasnya.
Selanjutnya, Ketua KNKT berharap black box satunya, yaitu
Cockpit Voice Recorder (CVR)
dapat segera ditemukan untuk
mengungkap penyebab kecelakaan.
Sementara
Kabasarnas
menjelaskan bahwa target operasi SAR tetap mencari korban
Terkait badan pesawat, Kabasarnas memastikan sudah tidak ada
lagi.

Sementara CVR, tim SAR sifatnya hanya membantu KNKT.
“Tim KNKT fokus mencari
CVR. Sementara tim SAR, fokus
mencari korban. Jika, saat mencari itu menemukan CVR, ya otomatis kita ambil lalu kita serahkan ke KNKT,” tuturnya.
Dijelaskan, si
nyal CVR sebelumnya terdeteksi
ping locator. Namun, sinyal itu
sangat lemah dan timbul tenggelam. Lokasinya, tak jauh dari
penemuan FDR. Namun, lokasi di
tempat itu berlumpur.
“Lumpurnya cukup dalam,
ketika penyelam menusukkan
besi 1 meter, belum mencapai
dasarnya,” lanjutnya. (*)

”

RI 1: KUNJUNGI POSKO BASARNAS
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Yang pertama, presiden memberikan apresiasi
kepada 859 personil dari Basarnas, TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, BPPT, KKP, Pertamina,
Bea Cukai, dan seluruh stakeholder serta masyarakat
potensi SAR lainnya yang telah terlibat dalam operasi
SAR 24 jam nonstop yang masih melaksanakan operasi SAR.
"Saya telah mendapatkan penjelasan terperinci dari
Kabasarnas. Saya titip pesan agar menggunakan
seluruh kemampuan yang ada, kecanggihan teknologi yang dimiliki, kerja cepat, sehingga dapat
menemukan seluruh korban," katanya.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada 2 penyelam dari Taiib dan 1 personil dari BPPT yang telah
berhasil mengangkat bagian black box. Presiden
juga meminta kepada KNKT untuk secepatnya
melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan.
"Keselamatan penumpang diprioritaskan dan saya
berharap tidak ada lagi kecelakaan pesawat di masa
yang akan datang," tegasnya.

RINCI: Kabasarnas menjelaskan detail operasi SAR
yang sudah dilaksanakan kepada Presiden dan Menhub.

BODY PESAWAT
HANCUR
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N amun faktanya, hingga hari
ke-13 operasi, badan pesawat itu
sudah tidak ada. Badan sudah
hancur dan terlihat jelas dari
rekaman gambar ROV dari 4
kapal yang dilengkapi dengan
peralatan tersebut.
Bagaimana dengan korban?
Korban tinggal body part yang
tersebar di dasar laut, di antara
serpihan pesawat.
Temuan terbesar bagian
body pesawat adalah gear dan
roda pesawat. Selebihnya hanya
kulit pesawat.
“Tim SAR tidak menemukan
body pesawat. Body itu sudah
tidak ada, tinggal serpihanserpihan pesawat di dasar laut,”
ungkapnya. (*)

*TAK BERBENTUK : Kulit pesawat,roda pesawat,
dan engine pesawat menjadi potongan
terbesar peawat

PENYELAM IDRT GUGUR

*Alm.syahrul Anto

OPERASI Lion Air JT-610 menyisakan duka. Seorang penyelam
Potensi SAR dari Indonesia
Diving Rescue Team (IDRT) atas
nama Syahrul Anto (48)

yang beralamat di Jl Anggrek No
12 Taman Nirwana Ujung Pandang meninggal dunia
Anto yang dikenal memiliki
jiwa sosial sangat tinggi itu berpulang saat melaksanakan operasi penyelaman di lokasi pencarian, Jumat (2/11/2018) sore
sekitar pukul 16.00 WIB.
Jenazah Anto kemudian dievakuasi menggunakan Kapal
Teluk Bajau Victori ke Posko Basarnas. Selanjutnya dievakuasi ke
RSUD Koja untuk keperluan autopsi.
Atas permintaan pihak keluarga, jenazah diterbangkan ke
Surabaya Sabtu (3/11/2018) pagi
pukul 05.00 WIB untuk disemayamkan di rumah orang tuanya.

*AKRAB : Kasabarnas mengunjungi posko IDRT

"Sebagai Kabasarnas, saya turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan dari personil Indonesia
Diving Rescue Tim.
Saya memberikan presiasi yang
setinggi-tingginya
kepadaa
almarhum yang memiliki kapasitas dan
kualitas, senior, dan memiliki jam terbang yang tinģgi sebagai relawan
yang penuh dedikasi. Namun, jika
Tuhan menghendaki hal lain, kita
tidak dapat melawannya," kata Kabasarnas saat konferensi pers di
Posko Terpadu, Sabtu (3/11/2018)
pukul 12.00 WIB. (*)
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KENDALA OPERASI SAR
*ALL OUT : Tim penyelam gabungan bekerja keras mencari & mengevakuasi korban

1. Arus permukaan cukup kencang
2. Arus bawah air juga cukup
deras.
3. Kondisi bawah laut berlumpur, lebih dari 1 meter. Ketika
ada gerakan saat mengambil
korban atau puing, lumpur itu
naik dan turunnya butuh waktu
cukup lama.
4. Tidak diijinkan lego jangkar
karena di dasar laut terdapat
pipa/peralon-peralon milik Pertamina dan kabel-kabel milik
Telkom.
OPERASI SAR di dasar laut.
Kapal-kapal yang terlibat dalam
operasi ada puluhan. Namun,
kapal-kapal itu tidak boleh lego
jangkar di area pencarian. Itu
karena di dasar LKP itu terdapat
pipa-pipa (paralon) milik Pertamina dan kabel-kebel milik PT
Telkom dan PLN.

*CENTER : Kapal VIctori menjadi pusat oerasi SAR

Jika lego jangkar, apalagi
kapal besar, jangkar kapal itu
bisa ngrasak sehingga bisa memutus atau merusak pipa-pipa
atau kabel-kabel yang ada di
dasar laut. Apalagi, arus bawah
laut selama operasi cukup uktuatif, kadang deras, kadang
tu
landai. Jika sampai merusak
barang itu, Jakarta dan sekitarnya yang akan terkena dampaknya dan akan bedampak
lebih luas lagi.
Karena itulah, Kabasarnas
koordinasi dengan Menteri
ESDM Jonan, untuk meminta ijin
agar mendapat clearen dari
stakeholder yang berwenang.
“Yang tahu dimana posisi
pipa dan kabel-kabel itu Pertamina, merekalah yang berwenang
dan memahami betul situasi dan
kondisi covered area operasi
pencarian tersebut, khususnya
bawah laut,” terang Kabasarnas
Akhirnya,
Pertamina
mengerahkan Kapal King Sulaeman. Kapal ini kemudian meletakan 4 anchor sebagai tambatan kapal utama sebagai
pengganti jangkar. Kapal utama
itu ditempati oleh Kapal Labuan
Bajau Victori, juga milik Pertamina yang dilengkapi dengan peralatan bawah air. Kapal Victori

dengan 4 tali sebagai jangkar
yang terkait dengan masingmasing anchor yang sudah
ditanam oleh Kapal King Sulaiman. Sedangkan kapal-kapal
lainnya merapat ke Kapal Victori
sebagi center-nya. (*)

*SPOT : Tim Basarnas berhasil menemukan
body pesawat
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OPERASI
SAR
DIPERPANJANG
2 KALI 3 HARI.
OPERASI SAR telah berlangsung 7 hari pada Minggu
(4/11/2018). Namun, berdasarkan hasil evaluasi, koordinasi,
dan masukan-masukan dari lapangan, Kabasarnas memperpanjang operasi SAR selama
hari.
“Sesuai SOP kami, operasi
SAR berlangsung selama 7 hari.
Namun, karena masih ada kemungkinan besar akan ditemukan korban, maka operasi kami
perpanjang 3 hari,” ungkapnya.
Hasil operasi sampai pada hari
ke-7, tim SAR berhasil mengevakuasi 105 kantong jenazah
yang sudah diberi label tim DVI
dan dievakuasi ke RS Polri
Kramat Jati.
Kabasarnas masih terus terlihat gigih ke LKP untuk memantau, memberikan arahan langsung, dan semangat kepada tim
SAR yang berada di tengah laut.
Selesai perpanjangan 3 hari,
atau memasuki hari ke-10, Kabasarnas masih merasa belum
yakin untuk menghentikan operasi pencarian. Setelah rapat
evaluasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, sekaligus
analisa mendalam dan melihat
data-data faktual di lapangan,
Kabasar selaku SC memperpanjang lagi operasi pencarian
selama 3 hari.
"Operasi SAR kami perpanjang tiga hari lagi, khusus untuk
tim Basarnas," tegas Kabasarnas
saat konferensi pers di Posko Terpadu JITC 2 Pelabuhan Tanjung
Priok, tepat pukul 13.00 WIB.
Selain tim Basarnas, lanjut Ka
basarnas,

*KONPRESS : Kabasarnas & Kerua KNKT saat memproses ops SAR

Kepada seluruh Potensi SAR,
baik dari unsur TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, KPLP, KSOP,
Bea Cukai, Bakamla, KKP, Pertamina, PMI, dan lainnya kami mengucapkan terimakasih dan
penghargaan serta apresiasi
yang tinggi atas sinegitas, dedikasi, dan kerjasama yang solid di
lapangan selama operasi berlangsung. Selamat kembali ke
kesatuannya
masing-masing
untuk menunaikan tugas-tugas
lainnya," tandasnya.
Kekuatan tim Basarnas meliputi 220 personil termasuk 60
penyelam dan diperkuat dengan
4 Kapal, 4 RIB, dan 5 LCR (perahu
karet).
" Operasi ini sudah berlangsung 10 hari, dan tren dari hasil
penyisiran
di
permukaan
maupun di dasar laut sudah
menurun, karena itu, kekuatan
yang dimiliki Basarnas saya rasa
sudah cukup untuk kembali
meneruskan
pencarian sampai 3
menerus
hari ke depan," terangnya.
Tim yang masih tinggal di
Posko juga terbatas, yakni tim
DVI yang dikomando Kompol
Asep Winardi, Kaur DVI Subbid
Dokpol Biddokkes Polda Metro
Jaya dan perwakilan dari KNKT,
serta unsur-unsur darat seperti
PMI, Dinas Kebersihan, KSOP,
dan lainnya
Pagi hari masa perpanjangan
hari kedua, tim Basarnas berhasil
mengumpulkan satu kantong

jenazah body part korban. Siang
sampai malamnya nihil. Pada
hari ketiga, penyapuan dasar
laut pada radius 250 meter juga
tidak membuahkan hasil. Berdasarkan data factual tersebut,
Kabasarnas akhirnya menutup
operasi SAR secara terpusat
ope
pada hari Sabtu (10/11/2018)
siang pukul 13.30 WIB.
Penutupan terpusat, artinya
tim dari Kantor Pusat Basarnas
selesai. Namun, operasi SAR
akan tetap dilanjutkan Kantor
SAR Jakarta dan Kantor SAR
Bandung. Dua tim ini akan terus
melaksanakan siaga dan penyisiran
di Last Know Positioning
isi
(LKP) dan pesisir pantai Tanjung
Pakis.
"Tolok ukur operasi SAR
adalah korban. Namun, sejak
siang
kemarin
(Jumat,
9/11/2018) hingga siang hari,
tim SAR sudah tidak menemukan korban lagi. Karena itulah,
operasi SAR secara terpusat,
saya nyatakan ditutup," tegas Kabasarnas saat konferensi pers di
Posko Terpadu JICT 2 Pelabuhan
Tanjung Priok.
Dengan penutupan ini, maka
Posko Terpadu di JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok otomatis juga
ditutup. Selanjutnya, Posko
berada di Kantor SAR Jakarta
dan Kantor SAR Bandung. Total
korban yang berhasil dievakuasi
sebanyak
196 kantong jenazah.
seba
(*)

“

”
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DOA BERSAMA KELUARGA
KORBAN DI LKP
RASA HARU, pilu, dan harapan yang sirna untuk bisa bertemu lagi dengan anaknya,
ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, atau kerabatnya yang
menjadi korban musibah pesawat Lion Air PK-LQP dengan
nomor penerbangan JT-610 rute
Cengkareng - Pangkalpinang tergurat jelas di wajah keluarga
korban. Selebihnya, hanya doa
yang bisa dipanjatkan, agar
mereka dimuliakan, diampuni
segala dosa-dosanya, dan diteri
ma di sisi-Nya. Duka itu begitu
mendalam. Seperti itulah pemandangan yang nampak di buritan
KRI Banjarmasin dan Banda Aceh,
Selasa (6/11/2018) siang. Seluruh
keluarga korban yang ingin melihat langsung LKP jatuhnya pe
sawat sekaligus melihat langsung
bagaimana tim SAR masih berjibaku dengan segala resikonya.
Kabasarnas yang on board di
KRI Banjarmasin tak kuasa menahan rasa harunya. Mantan pilot
pesawat tempur F16 tersebut
mendapat pelukan dan tangisan
dari keluarga korban. Peraih
penghargaan Adhi Makayasa
atau lulusan terbaik Akabri Angkatan 1984 dari Matra Udara
tersebut terlihat mencium anakanak korban dengan penuh
empati.
"Saya bisa merasakan apa
yang bapak ibu, serta saudarasaudara rasakan," ungkapnya.
Saat keluarga korban mengirim doa dan tabur bunga dari
atas kapal tersebut, tim SAR tetap
bersemangat melaksanakan operasi SAR.

Dari pantauan udara terlihat
jelas, Kapal Victori milik Pertamina yang dilengkapi dengan peralatan canggih bawah air itu
sandar menggunakan 4 jangkar.
Kapal inilah yang menjadi titik
sentral operasi pencarian dan
mengcover area prioritas 1, yaitu
pencarian di bawah laut yang
melibatkan seluruh penyelam.
Kapal tersebut dikelilingi Rubber
Boat (RB) atau perahu karet sebagai point atau titik-titik penyelaman oleh tim penyelam gabun
gan dari Basarnas, Denjaka, Kopaska, Taiib, Indonesia Diver
Rescue Tim, POSSI, dan lainnya.

juga masih melaksanakan penyisiran atau penyapuan di sepanjang garis perairan tersebut
untuk mencari dan mengevakuasi korban yang kemungkinan terbawa arus. (*)

“

*DOA BERSAMA: Kabasarnas tabur
bunga & bersama keluarga korban
serta mencium anak korban

Sementara pada sektor atau
prioritas pencarian, terlihat puluhan kapal dari Basarnas, TNI-Polri,
Kementerian
Perhubungan,
KPLP, KSOP, Bea Cukai, Bakamla,
BPPT, KKP, Pertamina ditambah
dari Potensi SAR lainnya, termasuk nelayan, masih melakukan
pencarian di atas permukaan.
Tidak hanya itu, tim SAR yang
berada di Posko Tanjung Pakis,

”
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KOMISI V DPR RI APRESIASI KINERJA BASARNAS
*SOLID: Kabasarnas & Menhub jelang RDP

personil dari Basarnas. Pada pagi hari kedua, tim
masih berhasil mengevakuasi satu kantung jenazah
body part korban. Namun, sejak siang hari kedua
hingga hari ketiga, penyapuan di LKP dengan radius
250 meter itu tidak lagi menemukan body part
korban. Sementara pencarian di permukaan air,
mulai Perairan Karawang hingga Tanjung Pakis, serta
penyapuan di sepanjang garis pantai tersebut juga
pe
nihil. Berdasarkan analisa, rapat koordinasi, dan masukan-masukan faktual di lapangan itulah maka operasi SAR diakhiri atau ditutup secara terpusat pada
hari ke tiga belas. Total, korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 196 kantong jenazah.
"Meskipun operasi SAR telah kami nyatakan ditutup
secara terpusat, namun tim SAR dari Kantor Jakarta
dan Kantor SAR Bandung sampai saat ini tetap
melaksanakan siaga 24 jam dan melakukan patroli di
sekitar last know position (LKP) dan kawasan Tanjung
Pakis untuk memantau perkembangan di lapangan,
apakah masih ada temuan-temuan body part korban
baik di dasar maupun di permukaan air," terang Kabasarnas.
Sesuai amanah undang-undang, lanjut Kabasarnas,
fokus pada operasi pencarian dan evakuasi korban.
Terkait dengan pencarian Cockpit Voice Recorder
(CVR), menjadi ranah KNKT. Basarnas juga mendukung penuh pencarian bagian black box tersebut
dengan mengerahkan 10 penyelam dari Basarnas
Special Group (BSG) plus Rubber Innatable Boat (RIB).
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Kabasarnas juga kembali menekankan
bahwa, Basarnas bekerja profesional.
"Basarnas
bersama seluruh stakeholder pe"Basa
merintah yang mendukung operasi SAR
hadir, bekerja all out, 24 jam dengan
mengerahkan segala daya dan upaya, serta
bekerja dengan hati, karena korban maupun
keluarga korban adalah saudara-saudara
kita juga," ungkapnya.
Apa yang dikerjakan tim SAR selama 13 hari
sangat transparan, efektif, dan dapat disaksikan melalui media elektronik, cetak,
maupun online yang meliput kegiatan tersebut secara up date.
Paparan Kabasarnas mendapat apresiasi
oleh seluruh fraksi yang menyampaikan
pandangannya masing-masing.
Selain Kabasarnas, hadir pada RDP kali ini
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Ketua KNKT Soerjanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Pusdokkes Brigjen
Polri Arthur Tampi.

*PAPARAN: Kabasarnas Operasi SAR

Hasil evaluasi RDP yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB
hingga 15.10 WIB tersebut menghasilkan 8 point kesimpulan
dan rekomendasi, dimana pada point nomer 2 menyebutkan
secara spesiik menyatakan bahwa Komisi V DPR RI memberikan
apresiasi kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Basarnas), BMKG, TNI, Polri, Pemda, dan para relawan serta
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pencarian
dan eevakuasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. (*)

PEMERINTAH HADIR, ALL OUT,
DAN BEKERJA DENGAN HATI
korban. Dan yang ketiga, kami bekerja dengan hati. Operasi SAR adalah
misi kemanusiaan. Tugas yang mulia.
Kami bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat, khususnya para
keluarga korban. Untuk itu, kami
minta doa dari seluruh masyarakat,
agar seluruh korban dapat kami
temukan dan dapat kami evakuasi
apapun kondisinya," tegasnya.
Tiga kata kunci itu menjadi prioritas
Basarnas dalam mengemban tugas
di bidang SAR di seluruh tanah air,
khususnya pada penanganan tragedy Lion Air JT-610. (*)

Yang pertama, kami selaku pemerintah, serius dan hadir saat
terjadi musibah. Yang kedua, kami
all out, dengan mengerahkan
segala daya dan upaya kami, baik
personil maupun peralatan yang
ada untuk segera menemukan
dan mengevakuasi
seluruh
menge

EVALUASI OPERASI SAR
LION AIR JT-610

*PRESENTASI: Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SMC sedang memaparkan pelaksaan
operasi Lion Air di Gedung Serba guna Basarnas.

operasi SAR ke depan dapat
berjalan lebih komunikatif, koordinatif, efektif dan eesien. Beberapa masukan tersebut disampaikan oleh perwakilan dari Pertamina, Airnav, TNI, Polri, BPPT,
RAPI, dan lainnya.
"Operasi yang kita laksanakan bersama-sama telah
berjalan sangat baik, luar biasa,
cepat dan benar. Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima
kasih kepada seluruh Potensi
SAR serta seluruh stakeholder
yang terlibat selama operasi SAR
berlangsung. Semoga, sinergitas

dan soliditas yang telah kita
bangun selama ini dapat memberikan pelajaran dan pengalaman untuk tugas-tugas kita di
masa yang akan datang,"
ungkap Kabasarnas Marsdya TNI
M Syaugi melalui Deputi Operasi
dan Kesiapsiagaan.
Selebihnya, ada beberapa
hal yang perlu diperbaiki atau
ditingkatkan dalam pelaksanaan
operasi SAR adalah hal yang
wajar dan harus dibenahi, khususnya oleh Basarnas sebagai
leading sector di bidang SAR.
Apresiasi juga diberikan
kepada awak media yang telah
memberikan informasi valid dan
akurat secara up date kepada
masyarakat selama operasi berlangsung.
Setelah dialog interaktif yang
dipandu oleh Direktur Sistem
Komunikasi, Basarnas menyerahkan piagam penghargaan
kepada perwakilan Potensi SAR.
(*)
*MEMBUKA RARAT: Deputi Bidang Operasi dan
Kesiapsiagaan membuka secara resmi Rapat
Evaluasi Operasi SAR.
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