
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR  091 TAHUN  2009 

 

TENTANG 
 

STANDARISASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin 
dan wibawa sekaligus   memotivasi kinerja 
pegawai serta upaya menunjukkan 
identitas instansi Pemerintah Daerah 
dipandang perlu adanya seragam atau 
pakaian yang dipakai oleh Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan ; 

   

  b.  bahwa     pakaian     atau   seragam yang 
dipakai oleh Pegawai   Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan  agar tepat dan sesuai dengan 
ketentuan perlu diatur Standar Pakaian 
Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ; 

   

  c.  bahwa    berdasarkan    pertimbangan   
sebagaimana dimaksud  dalam huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Kalimantan Selatan. 

 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor    25    Tahun     1956   Jo.   
Undang-UndangNomor 21 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-undang   Darurat Nomor 10 Tahun 
1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1106) ; 

 
  

  2. Undang-Undang Nomor    8 Tahun 1974 tentang    
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

 

 
  

 

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

   

 

 

 

 4. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang   
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3176); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor  42   Tahun   2004   
tentang  Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4450); 

 
  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan 
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ; 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  2007  tentang  
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

 

  10. Keputusan   Presiden   Nomor    82     Tahun     1971       
tentang   Korps      Pegawai Republik Indonesia; 

 
   

  11. Keputusan   Presiden   Nomor   18   Tahun   1972   
tentang    Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 
1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 
Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil; 

 

  12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan,   Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan ; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 
1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan 
Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam 
Negeri ; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah ; 

 

 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

   

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 

 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah ; 

 

 
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian 
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; 

 

  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  Nomor  
21  Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21); 

 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2008 Nomor 5); 

 

 21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan  Nomor  
6   Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2008 Nomor 6); 

 

 

 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 
Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan 
Tamu, Papan Nama Pegawai dan Papan Nama Jabatan 
serta Lencana Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2005 Nomor 87 ); 

 

 

 23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan 
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14); 

  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 
Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian 
Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 
Nomor 30);   
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH  PROVINSI  KALIMANTAN  
SELATAN. 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur  ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan  Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Gubernur  adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 
4.     Pakaian  Dinas  adalah  pakaian  seragam  yang   dipakai   untuk   

menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  adalah  Dinas  

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Provinsi  Kalimantan  
Selatan. 

6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas 
membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah. 

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah 
dalam memelihara dan menyelenggarakan  ketentraman dan ketertiban 
umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 

8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

9. Medis  adalah Dokter yang bekerja di Lingkungan Rumah Sakit. 
10. Paramedis adalah Tenaga Keperawatan yang terdiri dari Paramedis 

Perawat dan Paramedis Non Perawat yang bekerja di lingkungan 
Rumah Sakit. 

11.  Pegawai Negeri Sipil  yang  selanjutnya  disebut  Pegawai  adalah  
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

13.   Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 
14.  Kelengkapan pakaian dinas  adalah kelengkapan  pakaian  yang  

dikenakan  atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis 
pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta 
atributnya. 

15. Pakaian Dinas Lapangan (Operasional) Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika,  adalah Pakaian Dinas Seragam yang 
dipergunakan oleh Petugas Operasional Sub Dinas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan dan Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan dalam menjalankan Tugas Operasional. 

16. Tanda-tanda Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh pegawai yang 
berkualifikasi sebagai pemeriksa, penguji atau penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Selatan. 

17. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja  adalah pakaian dinas seragam 
yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja 
dalam melaksanakan tugas. 

18. Pakaian Dinas Harian Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat 
PDH, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong 
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Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor. 
 
 

19. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya 
disingkat PDL, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi 
Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas Pembinaan, sosialisasi, 
monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah. 

20. Pakaian Dinas Upacara Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat 
PDU, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong 
Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional 
seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara Peresmian, 
pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau kantor maupun instansi lain. 

21. Pakaian Dinas Upacara Khusus Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya 
disingkat PDUK, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota 
Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka. 

22. Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja  adalah kelengkapan 
pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja 
sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, 
sepatu beserta atributnya. 

23. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, 
senjata api, alat pengaman gas ejector; alat kejut, kendaraan dan 
peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam 
melaksanakan tugas. 

 

BAB II 
 

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 

Bagian Kesatu 
 

Jenis Pakaian Dinas 
 

Pasal  2 
 

1. Pakaian Dinas terdiri dari :  
 

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;  
1) PDH Warna Khaki 
2) PDH Batik/Sasirangan 

b.   Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;  
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;  
d.   Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ; dan  
e.   Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL. 
 

 
Pasal 3 

 

Pakaian   Dinas  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   berfungsi 
untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana 
pengawasan pegawai. 

 

Bagian Kedua 
 

Pakaian Dinas Harian (PDH) 
 

Pasal 4 
 
(1)  PDH    sebagaimana     dimaksud   dalam Pasal  2 huruf   a,    
      dipakai        untuk     melaksanakan tugas  sehari-hari. 
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(2)  PDH terdiri dari warna khaki dan Batik/Sasirangan.  
(3)  PDH warna khaki terdiri dari :  
 

a. PDH Pria : 
1.   Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, Jenis Woll; 
2.   Celana panjang warna khaki; dan 
3.  Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. 

     

b. PDH Wanita : 
 

1.   Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, Jenis Woll; 
2.   Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan 

  3.  Sepatu pantovel warna hitam. 
 

 

c. PDH wanita berjilbab dan hamil  menyesuaikan dengan kondisi 

kehamilan. 
 

(4) PDH Batik/Sasirangan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estitika 
di lingkungan kerja serta budaya daerah. 

 

(5) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain 
memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan 
tugas tertentu dapat memakai PSH . 

 
 

Bagian Ketiga 
 

Pakaian Sipil Harian (PSH) 
 

Pasal  5 
 

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk 

bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat 
umum. 

 
 

(2) PSH Pria : 
 

a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ( Safari ); 
b. Leher berdiri dan terbuka; 
c.  Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan 
d. Kancing lima buah. 

 

(3) PSH Wanita : 
 

a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama   
(Safari ); 

b. Leher berdiri dan terbuka; 
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan 
d. Kancing lima buah. 

 

(4)   PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan kondisi 

kehamilan. 
Bagian Keempat 

 

Pakaian Sipil Resmi (PSR) 
 

Pasal 6 
 

(1) PSR sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  c,  dipakai  untuk  
menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-
tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari. 
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(2) PSR Pria  : 
 

a.   Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama ( Safari );  
b.   Leher berdiri dan terbuka; 
c.   Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan  
d.   Kancing lima buah. 

 

(3) PSR Wanita : 
 

a.  Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama  
     ( Safari );  
b.  Leher berdiri dan terbuka; 
c.  Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan  
d.  Kancing lima buah. 
  

(4)    PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan kondisi kehamilan. 
 
 

Bagian Kelima 
 

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 
 

Pasal  7 

 
(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada 

upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri. 
                                                      
(2)   PSL pria  :  

a.   Jas warna gelap; 
b.   Celana panjang warna sama; dan 
c.    Kemeja dengan dasi. 

 

(3)   PSL wanita :  
a.   Jas warna gelap; 
b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan  

        c.   Kemeja dengan dasi. 
 

(4)   PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan kondisi 
kehamilan. 

 

Bagian Keenam 
 

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 
 

Pasal  8 
 

(1)  PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam 

menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. 
 
(2)  PDL Pria dan Wanita : 
       Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; Celana panjang 

semata kaki  warna khaki; dan Sepatu kulit warna hitam. 
   
(3)  PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan kondisi 

kehamilan. 
 

(4) PDL sebagaimana dimaksud   pada   ayat  (2)  dapat  disesuaikan  

dengan  kondisi teknis operasional di lapangan. 
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Pasal 9 
 

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB III 
 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS 
 

Bagian Kesatu 
 

Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS 
 

Pasal 10 
 

Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri dari: 
 

a. Tutup Kepala; 
b.  Lencana KORPRI; 
c. Papan Nama; 
d. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 
e. Lambang Daerah; 
f. Tanda Pengenal; 

 

Bagian Kedua 
 

Tutup Kepala 
 

Pasal 11 
 

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terbuat dari 
bahan dasar kain warna Khaki dengan Lambang Daerah “ WAJA SAMPAI 
KAPUTING “. 

 
Bagian Ketiga 

 

Lencana KORPRI 
 

Pasal 12 
 

(1)   Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 
dipakai pada semua jenis pakaian dinas. 

 

(2)   Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan 

PDU terbuat dari Bahan Logam Warna Kuning Emas dan untuk 

PDL terbuat dari Bahan Kain Bordir Warna Kuning Emas. 
 

(3)   Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. 
 

Bagian Keempat 
 

Papan Nama 
 

Pasal 13 
 

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 
menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas 
saku. 
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(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
 

a. bahan dasar ebonit/plastik, Warna Hitam dengan Tulisan Warna 
Putih PDH dan PDU; dan 

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam 
untuk PDL. 

 

 
 
 

Bagian Kelima 
 

Nama Pemerintah Provinsi dan 
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

 

Pasal 14 
 

(1)   Nama    Pemerintah  Provinsi dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menunjukkan 
tempat kerja. 

 

(2)   Nama Pemerintah Provinsi  dan nama SKPD ditempatkan    di lengan   
sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu. 

 

(3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah  dan nama SKPD berupa kain 
dengan jahitan bordir, tertulis ”PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN dan nama SKPD ”. 

 

Bagian Keenam 
 

Lambang Daerah 
 

Pasal 15 
 

 (1)  Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e 
menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian 
serta ciri khas Daerah. 

 

(2)   Lambang  Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi 
ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. 

  

(3)   Bahan dasar  Lambang  Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis 
dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

 
Bagian Ketujuh 

 

Tanda Pengenal Pegawai 
 

Pasal 16 
 

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur  Nomor  020 Tahun 
2005 tentang Tanda Pengenal Pegawai, Pejabat, dan Tamu serta Papan 
Nama Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Pasal 17 
 

Bentuk dan  model  atribut  pakaian  dinas sebagaimana  dimaksud  dalam              
Pasal  10  tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Bagian Kedelapan 
 

 

Pemakaian Atribut 
 

Pasal 18 
 

(1)  Atribut PDH   terdiri   atas   nama  lambang  daerah  dan  nama  SKPD, 
lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. 

 

(2)  Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal. 
 

(3)   Atribut PSR hanya papan nama.  
 

(4) PSL tidak memakai atribut. 
 

(5)  Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang daerah, Lencana Korpri, 
papan nama dan tanda pengenal. 

 
 

Pasal 19 
 

JADWAL PAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN 

 
 

NO. JENIS PAKAIAN HARI KETERANGAN 

1. LINMAS Senin 
 

- 

2. PDH Warna Khaki Selasa dan Rabu - 
 

3. PDH Sasirangan Kamis dan Jum’at 
 

- 

4. Korpri Hari Besar Nasional 
dan HUT Korpri 
 

- 

5. PSL dan /atau PSR Pada Acara resmi Sesuai Ketentuan 
Acara 

 

 
BAB  IV 

 

PAKAIAN DINAS PETUGAS OPERASIONAL  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA  

 BESERTA KELENGKAPANNYA 
 
 

Pasal 20 
 

1. Pakaian Dinas Petugas Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika  terdiri dari : 
a. Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) ;  
b. Pakaian Dinas Upacara ( PDU ) ; dan / atau 
c. Pakaian Dinas Petugas Patroli Pengawal. 

 
 

Bagian Pertama 
 

Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) 
 

Pasal 21 
 

Pakaian Dinas Lapangan atau Operasional dengan Atribut dan 

Kelengkapan sebagai berikut : 
a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda ;  
b. krah/leher baju menggunakan model tegak, dibagian depan dilengkapi 2 

(dua) buah saku disebelah atas, 6 (enam) buah kancing baju dan 
disebelah kiri dan kanan pundak dilengkapi dengan lidah bahu dan 
dipasang kancing ; 
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c. dilengan sebelah kanan dipasang logo Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika dan disebelah kiri dipasang logo lambang daerah ; 

d. celana panjang pria warna biru tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) 
buah saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka 
dibagian belakang ; 

e. ikat pinggang nylon warna hitam dengan gesper kuning bergambar 
lambang perhubungan, Komunikasi dan Informatika  dan kopelreim ; 

f. lencana lambang perhubungan, Komunikasi dan Informatika  dipasang di 
atas tanda pengenal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
pada saku kemeja sebelah kiri sebagai berikut : 
1. Eselon II warna dasar hijau ; 
2. Eselon III warna dasar biru ; 
3. Eselon IV warna dasar putih ; dan 
4. Non Eselon/staf warna kuning emas tanpa warna dasar. 

g. papan nama terbuat dari bahan kain bordiran dan dijahit, warna dasar 
hitam tulisan putih dengan ukuran : 
1. Lebar   :  20 mm ; 
2. Panjang  :  80 mm ; 

h. tanda DISHUBKOMINFO dari bahan kain bordiran dan dijahit, warn dasar 
hitam, tulisan DISHUBKOMINFO  warna kuning dan bergaris tepi warna 
kuning dengan ukuran : 
1. Lebar  :   30 mm ; 
2. Panjang : 100 mm ; 
3. Tinggi Huruf :   20 mm 

i. pluit bertali dengan kait diletakkan di pundak sebelah kiri warna putih ; 
j. tanda pangkat terletak di lidah pundak kiri dan kanan ; 
k. kopelreim ; dan 
l. tutup kepala (topi pet, jungle pet). 

 
Bagian Kedua 

 

Pakaian Dinas Upacara ( PDU ) 
 

Pasal 22 
 

1) Pakaian Dinas Upacara terdiri dari : 
 

A. Pakaian Dinas Upacara Pria dengan atribut dan kelengkapan 
sebagai berikut : 

 

a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, 
leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 2 (dua) buah 
saku sebelah bawah, dan 6 (enam) buah kancing terbuat dari 
logam warna kuning emas menggunakan ikat pinggang terbuat dari 
bahan dasar kain kemeja dengan gesper dari logam warna kuning 
emas diletakkan dipinggang kemeja ; 

b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 
(dua) buah saku disamping dan 2 (dua) buah saku terbuka 
dibelakang ; 

c. ikat pinggang nylon warna hitam dengan logo Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika ; 

d. sepatu bertali dan kaus kaki warna hitam ; 
e. lencana lambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  

dipasang di atas tanda pengenal Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika pada saku kemeja sebelah kiri ; 

f. papan nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam 
dengan tulisan warna putih ; 

g. tanda lokasi ; 
h. logo lambang daerah ; 
i. tanda pengenal ; 
j. logo Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
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k. tanda Pangkat terletak di sebelah kiri dan kanan pundak ; dan 
l. tutup kepala (topi pet). 
 

2. Pakaian Dinas Upacara Wanita dengan atribut dan kelengkapan 
sebagai     berikut : 

 

a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, 
leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas dan 2 (dua) saku 
sebelah bawah, dan 6 (enam) buah kancing terbuat dari logam 
warna kuning emas menggunakan ikat pinggang terbuat dari bahan 
dasar kain kemeja dengan gesper dari logam warna kuning emas 
diletakkan dipinggang kemeja ; 

b. rok warna biru tua dengan panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut ; 
c. ikat pinggang nylon warna hitam dengan logo Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika ; 
d. sepatu tertutup warna hitam model tanpa tali ; 
e. lencana lambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

dipasang diatas tanda pengenal Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika pada saku kemeja sebelah kiri ; 

f. papan nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam 
dengan tulisan warna putih ; 

g. tanda lokasi ; 
h. logo lambang daerah ; 
i. tanda pengenal ; 
j. logo Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; 
k. tanda pangkat terletak di sebelah kiri dan kanan pundak ; dan 
l. tutup kepala (topi pet) . 

 

 
 

Bagian Ketiga 
 

Pakaian Dinas Petugas Patroli Pengawal 
 

Pasal 23 
 

Pakaian Dinas Petugas Patroli Pengawal terdiri dari : 
 

a. Pakaian Dinas Petugas Patroli Pengawal Pria dengan atribut dan 

kelengkapan sebagai berikut : 
 

1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, berlidah pundak, leher 
kawal,  2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing 
baju ; 

2. di lengan sebelah kanan dipasang logo Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika  dan disebelah kiri di pasang logo lambang daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan ; 

3. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah, dengan 2 (dua) 
buah saku terbuka dibelakang ; 

4. ikat pinggang nylon warna hitam dengan logo Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika ; 

5. sepatu boot (lars) tinggi 30 (tiga puluh) cm warna hitam ; 
6. lencana lambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terbuat 

dari logam warna kuning terdiri dari : 
a. Eselon II warna dasar hijau ; 
b. Eselon III warna dasar biru ;  
c. Eselon IV warna dasar putih ; dan 
d. Non Eselon/staf warna kuning emas tanpa warna dasar. 

7. papan nama terbuat dari bahan kain bordiran dan di jahit ;  
8. tanda DISHUBKOMINFO dari bahan kain bordiran dan di jahit ; 
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9. tanda khusus terletak di lengan sebelah kiri di bawah pundak berupa 

tanda pengawalan ; 
10. pluit bertali dengan kait diletakkan di pundak sebelah kiri nama ; 
11. tanda pangkat terletak pada lidah pundak sebelah kiri dan kanan ; 
12. kopelreim ; dan 
13. helm warna putih memakai logo Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika . 
 

b. Pakaian Dinas Petugas Patroli Pengawal Wanita dengan atribut dan 
kelengkapan sebagai berikut : 

  

1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, berlidah pundak, leher 
kawal,  2 (dua) buah saku sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing 
baju ; 

2. di lengan sebelah kanan dipasang logo Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika  dan disebelah kiri di pasang logo lambang daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan ; 

3. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dibawah, dengan 2 (dua) 
buah saku terbuka dibelakang ; 

4. ikat pinggang nylon warna hitam dengan logo perhubungan ; 
5. sepatu boot (lars) tinggi 30 (tiga puluh) cm warna hitam ; 
6. lencana lambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  terbuat 

dari logam warna kuning terdiri dari : 
a. Eselon II warna dasar hijau ; 
b. Eselon III warna dasar biru ; 
c. Eselon IV warna dasar putih ; 
d. Non Eselon/staf warna kuning emas tanpa warna dasar. 

7. papan nama terbuat dari bahan kain bordiran dan di jahit ;  
8. tanda DISHUBKOMINFO dari bahan kain bordiran dan di jahit ; 
9. tanda khusus terletak di lengan sebelah kiri di bawah pundak berupa 

tanda pengawalan ; 
10. pluit bertali dengan kait diletakkan di pundak sebelah kiri nama ; 
11. tanda pangkat terletak pada lidah pundak sebelah kiri dan kanan ; 
12. kopelreim ; dan 
13. helm warna putih memakai logo Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika. 
 

BAB  V 
 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI dan INFORMATIKA 

 

Pasal 24 
 

Atribut pakaian dinas, terdiri dari : 
a. topi / tutup kepala / helm ; 
b. tanda pangkat ; 
c. tanda jabatan ; 
d. tanda Unit Organisasi DISHUBKOMINFO ; 
e. Papan Nama 
f. Logo Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ; 
g. Pluit dengan tali ; 
h. Ikat pinggang ; 
i. Kopelreim ; 
j. Tanda-tanda Khusus ; dan 
k. Sepatu dan Kaus Kaki. 
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Bagian Pertama 
 

Tutup Kepala  
 

Pasal 25 
 

(1) Tutup kepala terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru tua berupa 
pet,      dengan ketentuan : 

 

a. untuk pegawai golongan I/a sampai dengan II/c dengan les warna 
hitam ; 

b. untuk pegawai golongan III/a sampai dengan golongan III/d dengan 
les berwarna kuning ; 
Pada lambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terbuat 
dari kain dengan benang sulaman ; 

c. untuk golongan I/a sampai dengan Golongan II/c warna putih ; 
d. untuk golongan II/d sampai dengan golongan IV berwarna kuning ; 

Pada kepala terdapat lambang padi kapas . 
e. untuk golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c berwarna kuning 

emas 1 (satu) baris ; dan 
f. untuk golongan IV/d dan IV/e berwarna kuning emas 2 (dua) baris ; 
 

(2) Pada depan topi pet di pasang logo Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika terbuat dari bahan kain berbordir warna biru muda : 

 

1) Topi (jungle pet) dipakai petugas lapangan (operasional) berwarna 
biru tua dan didepannya dipasang logo Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika warna biru muda, dengan ketentuan : 
a. untuk PNS golongan I/a sampai dengan II/d dengan les warna 
hitam ; 
b. untuk PNS golongan III/a sampai dengan III/d les warna kuning ; 
c. untuk PNS golongan IV/a sampai dengan IV/c les warna kuning 

dan lambang Padi kapas 1 (satu) baris ; 
d. PNS golongan IV/d sampai dengan IV/e les warna kuning dan 

lambang Padi Kapas 2 (dua) baris ; 
e. helm di pakai oleh petugas lapangan (operasional) / Patroli, 

warna putih didepannya terdapat logo Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika dan disampingnya ada tulisan LLAJ ; dan 

f. bentuk tutup kepala dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 
 
 

Bagian Kedua 
 

Tanda Pangkat 
 

Pasal 26 
 

(1) Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan golongan dan ruang 
tingkatan pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 

(2) Tanda pangkat pada pakaian lapangan (operasional) terletak di lidah 
pundak sebelah kiri dan kanan. 

(3) Bentuk tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Bagian Ketiga 
 

Tanda Jabatan 
 

Pasal 27 
 

(1) Tanda Jabatan adalah atribut dari bahan dasar logam berbentuk 
lencana lambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang 
berfungsi sebagai tanda jabatan struktural sebagai berikut : 
a. jabatan Eselon II warna dasar hijau ; 
b. jabatan Eselon III warna dasar biru ; 
c. jabatan Eselon IV warna dasar putih ; dan 
d. non Eselon warna dasar kuning emas. 

(2) Tanda Jabatan berbentuk lencana lambang Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika di pakai di atas saku sebelah kiri pakaian dinas. 

(3) Tanda Jabatan berbentuk lencana lambang Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Bagian Keempat 
 

Tanda Unit Organisasi 
 

Pasal 28 
 

(1) Tanda unit organisasi terbuat dari bahan dasar kain berbordir warna 
hitam dengan ukuran panjang ± 11 (sebelas) cm dan lebar ± 2,5 (dua 
setengah) cm, dengan tulisan DISHUBKOMINFO berbordir warna 
kuning diletakkan 1 (satu) cm di atas saku sebelah kiri. 

(2) Bentuk dan ukuran tanda unit organisasi dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

  
Bagian Kelima 

 

Papan Nama 
 

Pasal 29 
 
(1) Papan nama adalah atribut yang menunjukan nama  pegawai  yang   di 

pasang  
        1 (satu) cm diatas saku kemeja sebelah kanan. 
(2) Papan nama terbuat dari plastik / logam dengan ukuran panjang                       

± 30 (tiga puluh) mm dan lebar ± 20 (dua puluh) mm dengan warna 
dasar hitam dengan tulisan putih. 

 
Bagian Keenam 

 

Logo 
 

Pasal 30 
 

(1) Logo adalah atribut yang berupa gambar daerah Kalimantan Selatan 
dan logo Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 

(2) Logo lambang daerah Kalimantan Selatan di letakkan di lengan sebelah 
kiri di bawah tanda unit kerja terbuat dari bahan dasar kain berbordir. 

(3) Logo Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di letakkan di lengan 
sebelah kanan terbuat dari bahan dasar kain berbordir warna abu-abu 
muda. 
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(4) Bentuk dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Bagian Ketujuh 
 

Peluit dengan Tali 
 

Pasal 31 
 

(1) Peluit bertali warna putih di letakkan di pundak lengan kiri, di pakai oleh 
petugas lapangan (operasional). 

(2) Bentuk dan ukuran peluit serta talinya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

  
 

Bagian Kedelapan 
 

Ikat Pinggang 
 

Pasal 32 
 

Ikat pinggang terbuat dari bahan dasar nylon warna hitam berukuran panjang          
± 100 (seratus) cm dan lebar ± 3,3 (tiga koma tiga) cm, berkepala logo 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  terbuat dari logam berwarna 
kuning emas, bentuk dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini. 
 

 

Bagian Kesembilan 
 

Kopelreim 
 

Pasal 33 
 

Kopelreim terbuat dari bahan dasar kulit berwarna putih dengan gesper 
berlambang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  yang bentuknya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

 

Bagian Kesepuluh 
 

Tanda-Tanda Khusus 
 

Pasal 34 
 

(1) Tanda-tanda khusus adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh 
petugas lapangan (operasional) sebagai petugas pemeriksa, penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, diletakkan di lengan sebelah kiri di bawah pundak 
saat melaksanakan tugas. 

(2) Tanda kualifikasi kemampuan dipasang di dada sebelah kanan di atas 
papan nama. 

(3) Bentuk tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Bagian Kesebelas 
 

Sepatu dan Kaus Kaki 
 

Pasal 35 
 

Sepatu dan kaus kaki berwarna hitam dipakai sesuai dengan kegunaan 
dalam pelaksanaan tugas masing-masing, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini. 
 

 
BAB VI 

 

PENJATAHAN DAN PENGGUNAAAN PAKAIAN    
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA  

 

Pasal 36 
 

Setiap Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  mendapat 
pakaian dinas sebagai berikut : 
a. Pakaian Dinas Lapangan baju lengan panjang warna abu-abu dan 

celana biru tua dan kelengkapannya digunakan setiap hari kerja bagi 
petugas lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Pakaian Dinas Upacara digunakan pada waktu upacara. 
 

BAB VII 
 

BENTUK DAN MODEL SERTA SPESIFIKASI TEKNIS  
PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA 

 

Pasal 37 
 

Bentuk dan model serta ukuran maupun spesifikasi teknis kelengkapan 
pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 
 

BAB VIII 
 

PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA MEDIS  
DAN PARAMEDIS DAN KELENGKAPANNYA 

 

Pasal 38 
 

Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis terdiri dari : 
  

a. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis Pria dengan 

atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 
1) Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna putih (jas putih lengan 

panjang) ; 
2) Celana panjang warna putih ; 
3) Ikat pinggang Nilon/Kulit, sepatu kulit warna hitam ; dan 
4) Lencana KORPRI, papan nama,tanda lokasi,logo dan tanda pengenal. 
 

Model Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis Pria 
sebagaimana gambar dan uraian dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 
 

b. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis Wanita dengan 
atribut dan kelengkapannya sebagai berikut : 
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1) Kemeja lengan panjang , berlidah bahu, warna putih (jas) ; 
2) Rok minimal 15 cm di bawah lutut atau rok panjang/celana panjang 

semata kaki warna putih ; 
3) Sepatu Kulit tertutup warna hitam ; 
4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda 

pengenal ; dan 
5) Bagi wanita yang memakai baju dan rok panjang/celana panjang, 

apabila memakai jilbab warna putih. 
 

Model Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis Wanita 
sebagaimana gambar dan uraian dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 
 

c. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis Wanita dengan 

atribut dan kelengkapannya sebagai berikut : 
1) Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna putih ; 
2) Rok minimal 15 cm dibawah lutut atau rok panjang semata kaki warna 

putih ; 
3) Sepatu Kulit tertutup warna hitam ; 
4) Papan nama dan lencana KORPRI ; dan 
5) Bagi Wanita Muslim yang hamil memakai baju dan rok panjang, 

apabila memakai jilbab warna putih. 
 

Model Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis Wanita 
Muslim Hamil sebagaimana gambar dan uraian dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 
 

BAB IX 
 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN  
TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS 

 

Pasal 39 
 

Atribut Pakaian Dinas Tenaga Medis dan Paramedis terdiri dari : 
a. Lencana KORPRI ; 
b. Papan Nama ; 
c. Tanda Lokasi ; 
d. Logo ; dan 
e. Tanda Pengenal. 

Bagian Pertama 
 

Lencana KORPRI 
 

Pasal 40 
 

(1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Dewan Pembina KORPRI Pusat Nomor KEP-37/K-
XII/WAN/72 tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada 
semua jenis pakaian. 

(2) Lencana KORPRI untuk Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan 
Paramedis terbuat dari logam warna kuning emas yang bentuk dan 
ukurannya sebagaimana gambar dan uraian dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. 
 

Bagian Kedua 
 

Papan Nama 
 

Pasal 41 
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(1) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang 
dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku. 

 
(2) Papan Nama untuk Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis 

terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan 
warna putih. 

(3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana gambar dan uraian 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Bagian Ketiga 
 

Tanda Lokasi 
 

Pasal 42 
 
(1) Tanda Lokasi adalah atribut yang menunjukkan daerah kerja seseorang 

pegawai. 
(2) Tanda Lokasi dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Rumah Sakit. 
(3) Tanda Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan 

sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. 
(4) Bahan dasar Tanda Lokasi terbuat dari kain berbordir, bentuk dan 

ukuran sebagaimana gambar dan uraian dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Bagian Keempat 
 

Tanda Logo 
 

Pasal 43 
 

(1) Tanda Logo adalah atribut yang berupa gambar Lambang Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

(2) Logo Lambang daerah Provinsi Kalimantan Selatan diletakkan di lengan 
sebelah kiri di bawah tanda Unit Kerja, terbuat dari bahan dasar kain 
berbordir. 

(3) Bentuk dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana gambar dan uraian dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Bagian Kelima 
 

Tanda Pengenal 
 

Pasal 44 
 

(1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui 
identitas seseorang, agar dapat memudahkan dari segi pengamanan. 

(2) Bentuk dan ukuran serta pemakaian Tanda Pengenal dengan mengacu 
kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2005 
tentang Tanda Pengenal Pegawai, Pejabat, dan Tamu serta Papan 
Nama Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 
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BAB X 
 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA 

 

Bagian Kesatu 
Jenis Atribut Pakaian Dinas Satpol PP 

 

Pasal 45 
 

(1) Jenis Pakaian  Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 
a. Pakaian Dinas Harian ; 
b.   Pakaian Dinas Lapangan ; 
c.   Pakaian Dinas Upacara ; dan 
g. Pakaian Dinas Upacara Khusus. 

 

(2)  Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi : 
 

a.    Warna  : Khaki tua kehijau-hijauan. 
b. Jenis Bahan : Drill atau 100% Cotton. 
c.    Code Warna : EMD – 1910 Satuan Pamong Praja. 

 
 

Bagian Kedua 
 

Pakaian Dinas Harian 
 

Pasal 46 
 

(1) PDH untuk pria terdiri dari : 
 

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, 
berkancing 5(lima )buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu 
masing-masing berkancing 1(satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) 
buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di 
bawah dengan 2(dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah 
saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

c. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 

d. Kaos Oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; 
e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; 
f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah 

tutup saku; 
g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
i. Lencana KORPRi dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI; 
k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; 
l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
m. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
n. Tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan; 
o. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
r. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; 
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s. Kaos kaki warna hitam; dan 
t. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan 

bertali. 
 
 

(2) PDH untuk wanita terdiri dari :  
 

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, 
berkancing 5 (lima ) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu 
saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

b. Rok  warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 ( dua ) buah saku 
samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut; 

c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang 
dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang; 

d. Topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 

e. Kaos Oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; 
f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; 
g. Tanda Jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah 

tutup saku; 
h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
j. Lencana KORPRi dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
k. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI; 
l. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; 
m. Tanda Pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
o. Tali Peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan; 
p. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
q. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
s. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; 
t. Kaos kaki warna hitam; dan 
u. Sepatu kulit  bersol karet rendah berwarna hitam tidak bertali. 
 

(3) Model PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini. 

 
 

Bagian Ketiga 
 

Pakaian Dinas Lapangan 
 

Pasal 47 
 

PDL terdiri dari : 
 

a. PDL I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat 
melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi 
kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan 
penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum ; dan 

 

b. PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat 
melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah. 

 
Pasal 48 
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(1)   PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari : 
 

a. Baju Lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, 
kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, 
berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

b. Celana Panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah 
dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing 
berkancing 1 (satu) buah. 

c. Topi Baret atau Jengle warna khaki kehijau-hijauan seperti 
pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk 
pembinaan , sosialisasi , monitoring dan supervisi; 

d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; 
e. Tanda Pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju; 
f. Tanda Jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah 

tutup saku; 
g. Papan Nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; 
k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; 
q. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk 

pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi; 
r. Kaos kaki warna hitam; dan 
s. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan 

bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting 
samping. 

 
 

(2) PDL II untuk pria dan wanita terdiri dari : 
 

a. Baju Lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak 
bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah , 
berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah,sebelah 
atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 
1 (satu) buah; 

b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-
hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 
(dua) buah saku tempel camping tertutup masing-masing 
berkancing 2 (dua) dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang 
tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing; 

c. Topi jengle pet dan atau helm warna khaki tua kehijau-hijauan 
seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam 
baju; 

e. Tanda Pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju; 
f. Tanda Jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di 

bawah tutup saku; 
g. Papan Nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah 

kiri; 
i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana 
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KORPRI; 
k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah 

Daerah; 
l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
n.  Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah 

kiri; 
o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; 
q. Tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan 

untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi; 
r. Kaos kaki warna hitam; dan 
s. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam 

dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting 
samping. 

 
 

(3) Warna Pakaian Dinas Lapangan bagi anggota Polisi Pamong Praja yang 
statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak, disamakan dengan 
warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa pangkat. 

 
 

(4) Model PDL I dan PDL II untuk Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari  Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Bagian Keempat 
 

Pakaian Dinas Upacara 
 

Pasal 49 
 

PDU terdiri dari : 
 

a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri 
upacara yang bersifat Nasional. 
 

b. PDU II digunakan oleh angota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri 

”upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau kantor atau Instansi 
lain”. 

 

c. Pakaian Dinas Upacara Khusus digunakan oleh anggota Polisi Pamong 
Praja yang bertugas membawa Pataka. 

 

Pasal 50 
 

(1) PDU I untuk Pria terdiri dari : 
 

a. Baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan, berkerah model jas 
memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah 
pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 
(satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing 
berkancing 1 (satu) buah dengan kancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) 
buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah 
dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari 
bahan kuningan; 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan 
mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua ) buah 
saku belakang tertutup; 

c. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 
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d. Kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam 
pakaian dinas upacara yang bersifat nasional; 

e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; 
f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah 

tutup saku; 
g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
h. Tulisan Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; 
k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; 
l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain 

dikenakan di atas papan nama; 
n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
r. Ikat pinggang kecil khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya 

berlambang Polisi Pamong Praja; 
s. Kaos Kaki warna hitam polos; dan 
t. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali. 

 
 

(2) PDU II untuk Pria terdiri dari : 
 

a. Baju lengan pendek warna khaki kehijau-hijauan, berkerah  memakai 
ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian 
tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing  kecil 1 (satu) 
buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing 
berkancing kecil 1 (satu) buah serta  2 (dua) buah saku tertutup 
dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing 
yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan; 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan 
mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; 

c. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 

d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam 
pakaian dinas upacara (Peresmian , pelantikan, HUT Dinas/Instansi 
lain; 

e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; 
f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah 

tutup saku; 
g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
h. Tulisan Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; 
k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; 
l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain 

dikenakan di atas papan nama; 
n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
q. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan; 
r. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
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s. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya 
berlambang Polisi Pamong Praja; 

t. Kaos Kaki warna hitam polos; dan 
u. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran sedang berwarna hitam dan 

bertali. 
 

(3) PDU II untuk wanita terdiri dari : 
 

a. Baju lengan pendek warna khaki kehijau-hijauan, berkerah  berdiri 
memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah 
pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing  
kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-
masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta  2 (dua) buah saku 
tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan 
kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan 
kuningan; 

b. Celana Rok warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah 
saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut; 

c. Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang 
dan rok panjang sampai batas mata kaki; 

d. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 

e. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam 
pakaian dinas upacara (Peresmian , pelantikan, HUT Dinas/Instansi 
lain); 

f. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; 
g. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah 

tutup saku; 
h. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
i. Tulisan Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
j. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
k. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; 
l. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; 
m. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
o. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain 

dikenakan di atas papan nama; 
p. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan; 
q. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan; 
r. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
s. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah 

Daerah; 
t. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya 

berlambang Polisi Pamong Praja; 
u. Kaos Kaki warna hitam polos; dan 
v. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali. 
 

(4)  Model PDU I dan PDU II untuk Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat ( 4) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Pasal 51 
 

(1) PDUK untuk Pria dan Wanita terdiri dari : 
 

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah 
dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah 
bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah 
saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu ) buah; 
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b. Celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan 
mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) 
buah saku belakang tertutup; 

c. Helm warna putih; 
d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; 
e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju; 
f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah 

tutup saku; 
g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; 
h. Tulisan Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri; 
i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja; 
j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI; 
k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju; 
l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain 

dikenakan di atas papan nama; 
n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi 

Pamong Praja; 
o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah 

kanan ; 
p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge  
      Pemerintah   Daerah; 
r. Ikat pinggang  besar berlambang Polisi Pamong Praja; 
s. Bretel warna putih; 
t. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan; 
u. Kaos kaki warna hitam polos; dan 
v. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam tidak bertali 

warna putih. 
 

(2) Model PDUK untuk Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Peraturan Gubernur  ini. 

 

 

 
 
 
 

 
BAB  XI 

 

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

Bagian Kesatu 
 

Atribut Pakaian Dinas  
 

Pasal 52 
Atribut Pakaian Dinas terdiri dari : 
 

a. Tanda pangkat; 
b. Tanda jabatan; 
c. Papan nama; 
d. Tulisan Polisi Pamong Praja; 
e. Kartu anggota Polisi Pamong Praja; 
f. Lencana KORPRI; 
g. Lambang Polisi Pamong Praja; 
h. Lencana Polisi Pamong Praja; 
i. Badge Polisi Pamong Praja; 
j. Tulisan Departemen Dalam Negeri; 
k. Emblim Polisi Pamong Praja; 
l. Tulisan Pemerintah Daerah; 
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m. Badge Pemerintah, Daerah; 
n. Tanda pengenal Kualifikasi Pelatihan; dan 
o. Tanda Pengenal. 

 
Pasal 53 

 

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a 
menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota 
Polisi Pamong Praja terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, 
PDL, PDU dan PDUK. 

 

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada 
pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar kain warna khaki tua 
kehijau-hijauan berbingkai bordar kuning emas berbentuk trapesium 
dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm 
dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan 
dasar logam untuk PDU dan PDUK, sedangkan untuk PDL I dan PDL II 
dibordir dikenakan pada kedua kerah baju. 

 

Pasal 54 
 

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dipakai 
oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta jabatan yang berada di 
bawah Kepala Polisi Pamong Praja di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

(2) Tanda jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berbentuk 
bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah 
terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di atas 
bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas. 

 

(3) Tanda jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/kota 
berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di 
tengah terdapat Lambang Polisi Pamong Praja di atas bulatan bergaris 
tengah 3 cm berwarna kuning emas. 

 

(4) Tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi, bentuk 
dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ukuran disesuaikan 
dengan tingkat jabatan. 

 

(5) Tanda Jabatan dibawah Kepala Satuan Polisi Praja Kabupaten/Kota, 
bentuk dan warna sesuai ayat (3) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat 
jabatan. 

 

(6) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah 
lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan 
yang diatasnya dan bulatan bergaris tengah tetap 3 cm. 

 

Pasal 55 
 

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan 
kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama Polisi Pamong 
Praja. 

 

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat 
persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari 
bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih pada PDH, PDU dan 
PDUK, sedangkan PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain 
warna khaki tua kehijau-hijauan dan tulisan warna hitam. 

 
 

Pasal 56 
 

(1) Tulisan Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d 
berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, 
terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU. 

 

(2) Tulisan Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I 
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dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua 
kehijau-hijauan dengan tulisan warna hitam. 

 
Pasal 57 

 

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f  untuk PDH 
dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk 
PDL terbuat dari bahan bordar warna kuning emas di atas kain khaki tua 
kehijau-hijauan. 
 

Pasal 58 
 

Lambang Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf  
g dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH,PDL dan PDU terbuat 
dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat 
lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm. 
 

 Pasal 59 
 

Lencana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf 
h dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, berbentuk bunga teratai 
berdaun empat, di tengah-tengah bertulisan Polisi Pamong Praja berwarna 
kuning mas dengan diameter 3 cm. 

 

Pasal 60 
 

Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i 
terbuat dari kain bordar berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang 
pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Departemen Dalam Negeri. 

 

Pasal 61 
 

Tulisan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
huruf j terbuat dari kain bordir berwarna  kuning dengan tulisan hitam, 
berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm. 

 
Pasal 62 

 

(1) Emblim Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
huruf  k  dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba dan baret. 

 

(2) Emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 
3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan 
garis tengah 2,5 cm. 

 

(3) Emblim Polisi Pamong Praja untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 
cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja 
dengan garis tengah 5 cm. 

 

Pasal 63 
 
Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf  l 
baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain 
bordir yang bentuk, warna dan ukurannya disesuaikan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 64 

 
Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf m 
baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain 
bordir yang bentuk, warna dan ukurannya disesuaikan dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. 
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Bagian Kedua 
 

Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja   
 

Pasal 65 
 

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari : 
 

a. Topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba, baret dan helm; 
b. Kaos Oblong; 
c. Kemeja lengan panjang warna putih; 
d. Dasi hitam dan polos; 
e. Pluit dan tali pluit; 
f. Ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja; 
g. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; 
h. Sepatu dan kaos kaki; dan 
i. Bretel. 

 
Pasal 66 

 

(1) Topi pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terbuat dari 
bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya 
dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua untuk golongan 
II, warna putih perak untuk golongan III dan warna kuning emas untuk 
golongan IV ditutup  dengan kancing dari logam bertuliskan Polisi 
Pamong Praja. Untuk golongan III/c sampai dengan golongan IV/a topi 
pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas 
memakai dua gambar padi kapas dengan tangkai dari atas ke bawah. 

 

(2) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terbuat dari bahan 
kain laken, warna khaki tua kehijau-hijauan dibagian kiri dan di bagian 
depan atas diberi pita melingkar dengan usuran 1,2 cm warna coklat tua 
untuk golongan II, warna putih perak golongan III dan warna kuning 
emas untuk golongan IV, untuk wanita ukuran lebar pita ± 1,5 cm. 

 

(3) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terbuat 
dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita 
dengan warna sesuai pangkat pemakai berukuran lebar 1,2 cm, khusus 
untuk golongan III/c – IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi 
kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas. 

 

(4) Topi rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terbuat dari 
bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita 
berukuran lebar 1,2 cm dengan warna sesuai pangkat pemakai. 

 

(5) Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terbuat dari bahan 
dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan. 

 

(6) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terbuat dari bahan 
fiber glass warna khaki, dengan bagian dalam terdapat plastik sebagai 
pengatur besar/kecil kepala sipemakai dan berfungsi sebagai tahanan 
angin, lambang Polisi Pamong Praja dari bahan metal dan dibagian kiri 
dan kanan terdapat tulisan timbal Polisi Pamong Praja. 

 
Pasal 67 

 

Kaos oblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terbuat dari 
bahan katun warna khaki muda kehijau-hijauan dengan lambang Polisi 
Pamong Praja didada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan 
Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm. 
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Pasal 68 
 

Pluit dan tali pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e terbuat dari 
nilon, dikenakan dipundak sebelah kanan dengan warna hitam untuk PDL I, 
dan warna merah untuk PDH, PDL II dan PDUK. 

 

Pasal 69 
 

(1) Ikat pinggang besar/Koper reem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 huruf f terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 
lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan 
kuningan dilapisi níkel dan sepuh warna emas dengan usuran lebar 6,5 
cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di 
embosed. 

 

(2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g 
terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm 
panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan 
dilapis nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm 
panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di 
embosed. 

 

Pasal 70 
 

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h dengan sol karet 
warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Polisi Pamong Praja pada 
bagian mata kaki, kulit sol dari leather borrad tahan suhu dan tekanan pres 
cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertulisan Pol.PP. 

 

Pasal 71 
 

Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf h tebal warna hitam 
dari bahan katun bertulisan Polisi Pamong Praja pada bagian atas. 

 

Pasal 72 
 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 64, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini. 

 

BAB  XII 
 

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA  
 

Pasal 73 
 

PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang 
bertugas di kantor. 

Pasal 74 
 

(1) PDL I digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, 

monitoring dan supervisi pemeliharaan dan ketertiban umum. 
 

(2) PDL II digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban, 

pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
 

Pasal 75 
 

(1) PDU I digunakan pada saat upacara yang bersifat Nasional. 
 

(2) PDU II digunakan pada saat upacara yang tidak bersifat nasional. 
 

(3) PDUK digunakan oleh petugas pembawa Pataka/Duaja. 
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BAB  XIII 
 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
 

 Pasal 76 
 

Pakaian Seragam Perlidungan Masyarakat terdiri dari 5 jenis, ialah : 
 

a.  Pakaian Seragam Harian , disingkat P.S.H 
b.  Pakaian Seragam Lapangan, disingkat P.S.L 
c.  Pakaian Seragam Upacara, disingkat P.S.U 
d.  Pakaian Seragam Upacara Pembina, disingkat P.S.U.P 
e.  Pakaian Seragam Pembantu Petugas Lalu Lintas, disingkat P.S.P.P.L 
 

Pasal 77 
 

Pakaian Seragam Harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a  
dipergunakan pada waktu tugas pekerjaan sehari-hari yang terdiri dari: 
 

1. Untuk Pria : 

a. Topi  seragam harian : 
- Untuk Golongan II 

Topi pet terbuat dari bahan dasar warna hijau muda diberi pita 
warna putih perunggu berukuran lebar 1.2 cm. 

- Golongan III/a dan III/b 
Topi pet terbuat dari bahan dasar warna hijau muda diberi pita 
warna perak berukuran lebar 1.5 cm 

- Golongan III/c sampai Golongan IV/a 
Topi pet terbuat dari bahan dasar warna hijau muda diberi pita 
warna emas berukuran lebar 1.2 cm memakai satu gambar padi 
kapas dengan tangkai dari atas ke bawah. 

- Golongan IV/b ke atas 
Topi pet terbuat dari bahan dasar warna hijau muda diberi pita 
warna emas berukuran lebar 1.2 cm memakai dua gambar padi 
kapas dengan tangkai dari atas ke bawah 

b. Kemeja, berwarna hijau muda, Bahan woll, lengan pendek, saku dua, 
pakai lidah pundak ; 

c. Celana panjang, berwarna hijau muda tanpa lipatan dibagian perut 
maupun ujung bawah ; 

d. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, pada timah bertuliskan : 
Perlindungan Masyarakat ; 

e. Sepatu rendah dari kulit, berwarna hitam, pakai tali ; dan 
f. Kaos kaki berwarna hitam. 
 

2. Untuk Wanita : 
a. Topi lapangan dari kain, berwarna hijau muda ; 
b. Kemeja, berwarna hijau muda, Bahan Woll, lengan pendek, dua tutup 

saku tanpa saku, empat buah kancing dengan leher terbuka rendah ; 
c. Rok, berwarna hijau muda, dengan dua lipatan pada bagian perut ; 

dan 
d. Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timang bertuliskan : 

Perlindungan Masyarakat. 
 

Pasal 78 
 

Pakaian Seragam Lapangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf 
b Keputusan ini dipergunakan pada waktu melaksanakan tugas operasi 
dilapangan, yang terdiri dari : 
 

1. Untuk Pria : 

a. Topi lapangan dari kain, berwarna hijau muda ; 
b. Kemeja, berwarna hijau muda, lengan panjang potongan longgar tidak 

bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah 
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berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku 
berkancing dua. Potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah 
lurus ; 

c. Celana panjang, berwarna hijau muda :  
- Dua saku depan, menggantung, masing-masing berkancing satu ; 
- Dua saku belakang, menempel, masing-masing berkancing dua ; 

dan 
- Ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan 

celana, pangkalnya dijahit pada lipatan samping.  Bagian kaki 
bawah masing-masing diberi tali kolor. 

d. Ikat pinggang besar dari kanvas, berwarna hitam, dipakai diluar 
kemeja ; dan 

e. Sepatu boot berwarna hitam. 
 

2. Untuk Wanita, sama dengan untuk pria di atas. 
 

Pasal 79 
 

Pakaian Seragam Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c 

dipergunakan pada waktu melaksanakan/mengikuti upacara-upacara resmi, 
yang terdiri dari : 
 

1. Untuk Pria :  
a. Bentuk dan jenis sama dengan Pakaian Seragam Harian ; 
b. Pici bivak, berwarna hijau muda dengan bis selebar 0,5 berwarna 

kuning ; 
c. Dasi berwarna hitam, dengan ujungnya dimasukkan kedalam kemeja. 

2. Untuk Wanita : 

a. Jas buka, berwarna hijau muda, dengan lengan jas pendek, memakai 
dua tutup saku, kancing-kancing ukuran kecil berwarna hijau ; 

b. Pici bivak, berwarna hijau muda dengan bis selebar 0,5 cm berwarna 
kuning ; dan 

c. lain-lainnya sama dengan Pakaian Seragam Harian. 
 

Pasal 80 
 

Pakaian Seragam Upacara Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

75 huruf  d dipergunakan khusus oleh para Pembina pada waktu 
melaksanakan / mengikuti upacara-upacara resmi, yang terdiri dari :  
1. Untuk Pria : 

a. Topi pet, berwarna hijau muda, lingkaran kepala berwarna hitam, 
penahan sinar matahari dibuat dari han yang kaku dibungkus kain 
warna hijau muda ; 

b. Jas lengan pendek berwarna hijau muda memakai lidah pendek, 
bersaku empat buah memakai tutup kraag biasa, ban pinggang 
memakai timang dari kuningan dan kancing dari kuningan ; dan 

c. Lain-lainnya sama dengan Pakaian Seragam Harian. 
2. Untuk Wanita : 

a. Pici berbentuk bundar berwarna hijau muda dengan lingkaran kepala 
dibagian depan berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari 
bahan yang kaku dibungkus kain warna hijau muda ; 

b. Jas buka Wanita dengan lengan pendek memakai dua tutup (Saku 
Palsu) berwarna hijau muda ; dan 

c. Lain-lainnya sama dengan Pakaian Seragam Harian. 
 

Pasal 81 
 

Pakaian Seragam Pembantu Petugas Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf e dipergunakan pada waktu bertugas membantu 
mengatur lalu lintas di jalan raya, yang terdiri : 
 

1. Untuk Pria : 
 

a. Topi lapangan, berwarna putih ; 
b. Selempang silang pundak, warna putih ; 
c. Sabuk besar dari kanvas warna putih ; 
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d. Sepatu boot ; dan 
e. Lain-lainnya sam dengan Pakaian Seragam Lapangan. 
 

2. Untuk Wanita, sama dengan untuk pria di atas, tanpa sepatu boot dan 

berpakaian Pakaian Seragam Harian  untuk wanita. 
 
 

Pasal 82 
 

Tanda-tanda pengenal bagi anggota Perlindungan Masyarakat berupa : 
 

1. Tanda lokasi  Wilayah Perlindungan Masyarakat, dipasang pada ujung 
pundak lengan kiri. 

 

2. Badge Perlindungan Masyarakat, dipasang pada tengah baju sebelah 
      Kiri. 

 

3. Badge Departemen Dalam Negeri, dipasang pada tengah lengan baju 
sebelah kanan. 

4. Tanda satuan, dipasang pada atas tutup saku baju kiri. 
 

5. Tali pundak, dipasang pada pangkal lengan masuk lidah pundak sebelah 
kanan, sedangkan sempritan dimasukkan saku kanan, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

 

a. Tali kuning, “Nestle “ Kuning :  Untuk Tingkat Provinsi 
b. Tali kuning, ”Nestle” Putih  :  Untuk Tingkat Kabupaten / 

Kotamadya. 
c. Tali hijau,  ”Nestle” Kuning  :  Untuk Tingkat  Kecamatan. 
d. Tali hijau, ” Nestle” Putih  :  Untuk Kelurahan. 
 

6. Tanda monogram Perlindungan Masyarakat, dipasang di atas kelopak 
leher baju. 

 

7. Lencana nama, dipasang pada tutup saku baju kanan. 
 
 

 
BAB  XIV 

 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 83 
 
Biaya pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan pembuatan dan penempatan 
atribut pakaian dinas dikoordinasikan dengan Pembina Kepegawaian yang  
difasilitasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah. 
 
 

BAB XV 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 84 
 

Pembinaan dan Pengawasan penggunaan pakaian dinas di Tingkat Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, dan  untuk keseluruhan dilakukan oleh Gubernur.   

 
 

BAB XVI 
 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 85 
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(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai 
kebutuhan dan ditetapkan oleh Gubernur. 

 

(2) Penggunaan pakaian harian tertentu adc Gubernur/Wakil Gubernur 
dipakai pada hari-hari tertentu, serta pakaian dinas sipil tertentu terkait 
dengan tugas pokok organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan dan belum ditetapkan, penetapannya  ditetapkan 
oleh Gubernur. 

 

 
BAB XVII 

 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 86 
 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan 
sebelumnya yang mengatur mengenai Standar Pakaian Dinas Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut 
dan dinyatakan  tidak berlaku. 

 

Pasal 87 
 

Peraturan Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan.  
 

     Ditetapkan di Banjarmasin 
     pada tanggal 
       
   

     GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

                                                                              
                                                 H. RUDY ARIFFIN 

 
 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal                                      
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
        KALIMANTAN SELATAN, 

 
 
         H.M. MUCHLIS GAFURI 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN  2009  NOMOR 91 
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