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STANDAR PELAYANAN BANTUAN SAR 
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALIMANTAN SELATAN 

 
NO KOMPONEN URAIAN 

1 2 3 

1. 
 
 

 

Dasar Hukum 
 
 
 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Perkap Nomor 17 tahun 2009 tentang Managemen 
Penanggulangan Bencana. 

2 Persyaratan a.  Ktp / Identitas Pemohon 
b.  No Hp Pemohon 
c.  Semua Warga Negara Indonesia yang Membutuhkan 
     Pelayanan Bantuan SAR Dit Samapta Polda Kalsel 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pemahaman dan 
Tujuan bantuan 
SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Polri sebagai alat negara penegak hukum , pelindung dan 
pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara 
tegaknya  hukum, keadilan dan perlindungan terhadap 
harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan 
kepastian hukum. 

b. SAR (Search and Rescue ) adalah usaha dan kegiatan 
kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan 
kepada manusia dengan kegiatan yamg meliputi : mencari, 
menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang 
atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam 
bencana atau musibah. Evakuasi pemindahan korban 
musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam atau 
bencana lainnya dengan sasaran utama penyelamatan 
jiwa manusia. 

c. Bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat 
yang disebabkan, oleh faktor alam Yang mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana 
yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa : gempa 
bumi, gunung meletus, Tsunami, banjir, kekeringan, angin 
topan dan tanah longsor. 

d. Mcam – macam SAR : SAR Darat, SAR Laut dan SAR 
Udara. 
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4. Prinsip-prinsip 
Bantuan SAR 

a. Legalitas ,yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

b. Profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kompetensi 
ilmu kepolisian. 

c. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan. 
d. Efektif dan efisien, yaitu dilaksanakan secara cermat, tepat 

waktu, dan tepat guna. 
e. Terpadu, yaitu dilaksanakan oleh fungsi sabhara dan  atau 

dapat secara bersama-sama dengan satuan fungsi 
kepolisian lainnya, potensi masyarakat dan atau instansi 
terkait lainnya. 

f. Proaktif, yaitudilaks secara lebih aktif dalam rangka 
mengantisipasi dan mencegah, mengintervensi, atau 
mengendalikan sebuah kemungkinan kejadian atau situasi, 
terutama yang negatif atau sulit. 

g. Fleksibel dan adaptif, yaitu dapat dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan dan keadaan situasi karakteristik kerawanan 
daerah, sehingga pemanfaatan personil menjadi maksimal. 

h. Quick respon, yaitu ketanggap segeraan atau kecepatan 
petugas Unit SAR dalam merespon panggilan, laporan 
dan/atau pengaduan 

i. Humanis, yaitu dilaksanakan secara sopan, ramah, dan 
menjunjung tinggi Hak AsasiManusia. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Mekanisme Permohonan Bantuan SAR 
b. Tata Cara Permohonan Permintaan Pelayanan Bantuan 

SAR 
 

Catatan :  

1. Pesyaratan Permohonan Bantuan SAR 
a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pelayanan 

Bantuan SAR 
b. Pemohon dapat menulis dan membaca 
c. Pemohon dapat menjelaskan tempat yang terkena 

bencana 
d. Pemohon  sehat jasmani dan rohani 
e. Pemohon melampirkan Foto Copy identitas diri (KTP) 

 

2. Pendaftaran  
a. Pemohon datang ke tempat Pelayanan Masyarakat 

Direktorat Samapta Polda Kalsel untuk mengisi formulir 
permohonan Bantuan SAR 

b. Pemohon Pelayanan Bantuan SAR melampirkan KTP 
asli yang berlaku 

 

3. Prosedur Pelayanan Bantuan SAR  
a. Pemohon mengajukan permohonan bantuan dengan 

mengisi formulir permohonan 
b. Pemohon melampirkan foto copy kartu identitas diri 

(KTP/SIM) 
c. Petugas mencatat permohonan Bantuan SAR di dalam 

buku mutasi Pelayanan Bantuan SAR 
d. Petugas membuatkan Berita Acara Permohonan 
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Pelayanan Bantuan SAR Untuk Pemohon 
Petugas mengajukan Sprin Tugas pelaksanaan Bantuan 
SAR ketempat terjadinya bencana 

6. Kriteria 
Pelayanan 

a. Pelaksanaan Bantuan SAR Dit Samapta Polda Kalsel 
dilaksanakan secara conditional dan kontijensi pada setiap 
kejadian bencana alam dan non alam. 

b. Personil yang melaksanakan Bantuan SAR terdiri dari 
Personil Dit Samapta Polda Kalsel yang telah berkompeten 
dan terlatih. 
Sasaran bantuan SAR adalah terminimalisir nya kerusakan 
ataupun kerugian masyarakat materil maupun korban jiwa. 

c. Pelaksanaan Bantuan SAR Dit Samapta Polda Kalsel 
dilaksanakan secara conditional dan kontijensi pada setiap 
kejadian bencana alam dan non alam. 

 

7. Jangka Waktu 
dan Biaya Tarif 
Pelayanan 

a.  Jangka Waktu Menyesuaikan Situasi dan Kondisi di  
     di Lapangan. 
b.   Biaya Tarif Pelayanan Gratis. 

8. Sarana dan 
prasarana 
 

a. Sarana pelayanan Bantuan SAR data terdiri dari: 
1) Komputer; 
2) Printer Komputer; 
3) Alat komunikasi 
4) Balnko berita acara; 
5) Buku register. 
b. Prasarana pelayanan Bantuan SAR di Unit PAMMAT 

sekurang-kurangnya meliputi:  
1) Ruang pelayanan yang terdiri atas: ruang pelayanan 

masyarakat, ruang tunggu, ruang pelayan informasi 
(Costumer Ssevice). 

2) Papan informasi kegiatan Bantuan SAR. 
 

9. Produk Layanan a.   Bantuan SAR Dit Samapta Polda Kalsel Kepada 
      Masyarakat yang Memerlukan Pelayanan. 

10. Tahap Persiapan Tahap Persiapan 

a. Personil Unit SAR menyiapkan Sprin tugas pelaksanaan 
bantuan SAR 

b. Melaksanakan koordinasi dengan BPBP 
c. Mempersiapkan personil Pertolongan dan Penyelamatan 

(SAR Terbatas), antara lain : 
d. Mempersiapkan peralatan / perlengkapan, antara lain : 

1. Truck Dalmas 
2. Mobil Patroli Ford Ranger. 
3. Mobil Patroli; 
4. Sepeda motor Patroli; 
5. Gergaji mesin (senso); 
6. Masker; 
7. Tabung pemadam kebakaran; 
8. Jas hujan; 
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9. Sepatu boat; 
10. Tenda lapangan / Posko 

 

e. Membuat surat perintah pelaksanaan tugas pertolongan 
dan penyelamatan (SAR Terbatas); 

f. Memberikan APP secara jelas tentang informasi sasaran 
serta rumusan Cara Bertindak (CB) antara lain : 
1. Situasi 

a) Kejadian musibah / bencana 
b) Jumlah korban yang diperkirakan 
c) Sasaran pencarian 
d) Keterangan perihal sasaran 
e) Posisi akhir yang diketahui 
f) Perlengkapan darurat yang perlu dibawa 
g) Keterangan yang membantu 
h) Perkiraan situasi 
i) Unit / team SAR yang bekerjasama. 

 
2. Cuaca; 
3. Daerah pencarian; 
4. Pola pencarian; 
5. Petunjuk tugas pencarian; 
6. Tehnik pencarian; 
7. Komunikasi; 
8. Instruksi koordinasi. 

 
g. Memberikan latihan seperlunya khususnya tehnik 

pencarian; 
Penyiapan posko bencana harus sedekat mungkin dengan 
lokasi bencana. 
a. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. 
b. Tidak memotong pembicaraan. 
c. Memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk 

menyampaikan permasalahan. 
d. Memberikan empati terhadap lawan bicara. 
e. Membantu menemukan solusi pemecahan 

permasalahan. 
f. Menyampaikan pesan kamtibmas. 
g. Saling member informasi antar petugas patrol maupun 

fungsi Kepolisian lainnya. 

11. Tahap 
Pelaksanaan 

➢ Tahap Pelaksanaan 
a. Pemberangkatan Satuan SAR Samapta Polda Kalimanan 

Selatan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) / lokasi 
bencana; 

b. Kegiatan di TKP meliputi : 
1) Pencarian yang dapat dilaksanakan bersama – sama 

dengan unsur SAR lainnya; 
2) Mengadakan pembagian daerah pencarian; 
3) Memandu petugas SAR lain ke arah sasaran; 
4) Mengirim data korban ke pos darurat; 
5) Mengkoordinir tenaga sukarela dari masyarakat; 
6) Memberkan bantuan darurat kepada korban dan 
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membawa ke pos kesehatan; 
7) Mengadakan koordinasi dengan seluruh potensi yang 

terlibat dalam operasi pencarian; 
8) Mencari dan menyelamatkan harta benda; 
9) Memberikan bantuan berupa makanan dan minuman. 

c. Operasi pencarian dalam rangka operasi SAR Sabhara 
Polri dilaksanakan bersama – sama dengan unsur SAR 
lainnya adalah untuk menemukan orang atau materiil 
bernilai taktis / ekonomis maupun kemanusiaan yang 
hilang atau dikhawatirkan akan hilang. 
 

d. Cara atau bentuk pencarian disesuaikan dengan luas 
dan bentuk atau bencana adalah sebagai berikut : 
1) Bentuk bujur sangkar; 
2) Bentuk spiral; 
3) Bentuk sebaris. 
 

e. Evakuasi hasil penyelamatan dan pemberian pertolongan 
1) Dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan 

di sekitar kejadian, perlu diadakan pemindahan hasil 
operasi penyelamatan dan pertolongan ke daerah 
yang aman; 

2) Menyelamatkan orang / materiil dari ancaman 
lingkungan daerah kejadian, serta mencegah 
kemungkinan lebih parahnya kondisi korban / materiil 
hasil evakuasi penyelamatan agar memudahkan 
perawatan dan pemeliharaan lebih lanjut; 

3) Pelaksanaan evakuasi penyelamatan dan pemberian 
pertolongan dilaksanakan dengan menggunakan 
sarana yang ada ke tempat yang lebih aman; 

4) Tugas evakuasi adalah : 
a) Menentukan tempat pemindahan; 
b) Mengumpulkan dan mengamankan korban materiil; 
c) Menentukan prioritas korban / materiil yang akan dipindahkan; 
d) Mengamankan korban, materiil yang tidak 

dipindahkan; 
e) Melaksanakan pemindahan; 
f) Mengamankan korban/materiil yang dipindahkan. 

5) Hal – hal yang perlu diperhatikan : 
a) Mengadakan koordinasi yang sebaik – baiknya 

dengan instansi terkait dan potensi masyarakat; 
b) Mengutamakan keselamatan jiwa korban bencana; 
c) Perhatikan dan jaga keselamatan personil SAR; 
d) Cara bertindak di lapagan disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi lapangan. 
f. Penanggulangan Bahaya Kebakaran/Pembakaran 

1) Penutupan lokasi TKP; 
2) Hubungi petugas pemadam kebakaran; 
3) Bersama – sama

 masyarakat dan petugas  
pemadam kebakaran memadamkan dan melokalisir 
kebakaran; 
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4) Mencari dan menolong korban; 
5) Mencari dan menangkap pelaku pembakaran; 
6) Menjaga keamanan harta, barang – barang korban 

kebakaran; 
7) Membuat dapur umum; 
8) Membuat laporan pelaksanaan tugas. 
 

g. Penanggulangan Bahaya Banjir 
1) Memberikan tanda – tanda / bunyi – bunyian 

peringatan bencana banjir; 
2) Koordinasi dengan instansi terkait; 
3) Bersama – sama dengan masyarakat dan LSM 

melakukan pertolongan dan penyelamatan korban 
banjir;Membuat tempat pengungsian sementara dan 
dapur umum; 

4) Mengamankan barang – barang dan harta benda milik 
korban; 

5) Patroli ko areal banjir untuk mencegah terjadinya 
pencurian; 

6) Membuat laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya. 
h) Penanggulangan Tanah Longsor 

1) Memberikan tanda – tanda / bunyi – bunyian 
peringatan tanah longsor; 

2) Koordinasi dengan instansi terkait; 
3) Bersama – sama dengan masyarakat dan LSM 

melakukan pertolongan dan penyelamatan korban; 
4) Membuat tempat pengungsian sementara dan dapur 

umum; 
5) Penggalian tanah yang menutup jalan; 
6) Ungsikan penduduk sekitar tanah longsor; 
7) Penggalian/pencarian korban tanah longsor 

dilakukan secara hati – hati; 
8) Beri tanda – tanda yang jelas pada lokasi – lokasi 

berbahaya; 
9) Amankan dan selamatkan barang – barang milik 

pengungsi;  
10) Gunakan anjing pelacak untuk melakukan pencarian 

korban;   
11)  Patroli seputaran daerah bencana; 
12 ) Membuat laporan pelaksanaan tugas dan 
hasilnya. 

i) Penanggulangan Bahaya Gempa Bumi 
1) Memberikan tanda – tanda / bunyi – bunyian 

bencana alam / gempa bumi; 
2) Koordinasi dengan instansi terkait; 
3) Menentramkan penduduk agar tidak panik; 
4) Arahkan penduduk untuk mengungsi ketempat 

penyelamatan; 
5) Membuat tempat pengungsian sementara dan dapur 

umum; 
6) Pencarian dan penyelamatan korban; 
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7) Gunakan anjing pelacak untuk melakukan pencarian 
korban; 

8) Amankan dan selamatkan barang – barang pengungsi; 
9) Patroli seputaran daerah bencana; 
10) Membuat laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya. 

j) Penanggulangan Bahaya Angin Topan 
1) Koordinasi dengan instansi terkait; 
2) Menentramkan penduduk agar tidak panik; 
3) Pencarian dan penyelamatan korban bencana; 
4) Mengarahkan untuk mengungsi ketempat 

penyelamatan; 
5) Membuat tempat pengungsian sementara dan dapur 

umum; 
6) Amankan dan selamatkan barang – barang korban 

bencana; 
7) Rehabilitasi rumah – rumah pemduduk korban 

bencana; 
8) Koordinasi dengan PLN untuk mengecek aliran listrik 

yang terputus; 
9) Patroli seputaran daerah bencana; 
10) Membuat laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya. 

12. Kompetensi 
Pelaksana 
 

Kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap dasar 
anggota Polri serta nilai yang dicerminkan kedalam kebiasaan 
berfikir dan bertindak yang sikapnya berkembang, dinamis, 
kontinyu (terus-menerus) baik melalui formal (pendidikan) dan 
pelatihan Sertifikasi. 
 

13. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan terhadap kinerja Unit PAMMAT dilakukan oleh 
Kasubdit Gasum, Kasi PAMMAT Dit Samapta Polda Kalsel dan 
bertanggung jawab melaporkan hasil pengawasanya kepada Dir 
Samapta Polda Kalsel selaku penanggung jawab pengawasan. 
 

14. Jumlah 
Pelaksana 

1. Penanggung Jawab    = 1 Orang Polri 
2. Perwira Pengendali   = 2 Orang Polri 
3. Anggota Pelaksana    = 9 Orang Polri 
 

15. Jaminan 
Pelayanan,Keam
anan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Terdapat Baner dan Spanduk pelayanan Bantuan SAR yang 
dipasang pada tempat di Banjarmasin. 

b. Patroli, melakukan dialogis kepada masyarakat tentang 
adanya pelayanan Pengamanan, Pengawalan dan bantuan 
SAR terbatas oleh Dit Samapta Polda Kalsel. 

c. Call Center dengan petugas Operator 24 jam. 
d. Surat Perintah Patroli beserta sarananya.3 
e. Pemohon akan diberikan pelayanan yang ramah, sopan dan 

baik 
f. Terjamin nya kawasan bebas calo 
g. Tersedianya tempat pelayanan pemohon Bantuan SAR 
h. Setiap Masyarakat yang mendapat Pelayanan akan 

mendapat Jaminan Keamanan. 
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16. Pengelolaan 
Pengaduan 

Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : 
- Datang langsung ke loket Dumas Dit Samapta Polda 

Kalsel 
- Kirim Surat Ke alamat : 

Direktur Samapta Polda Kalimantan Selatan 
d/a. Jl. S. Parman 16 Banjarmasi Tengah 

- Menghubungi Nomor Telpon 0811-500-220 
- Melalui Instagram  

IG       : pammat_sar 
 

17. Evaluasi Kinerja 
Pelayanan 

Dilaksanakan evaluasi setiap bulan, kepada Personil Unit 
PAMMAT SAR dan di laporkan bulanan kegiatan Bantuan SAR. 

 
 

Banjarmasin,   31  Maret  2021 
KASUBDIT GASUM 

 
 
 
 
 

Drs. JOKO SUMANTRI, S.H,M.B.A,M.M 
AKBP NRP 63040971 


