
 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan  disiplin, jiwa korps 
pegawai, menanamkan nilai dan semangat melaksanakan 

pelayanan publik serta penegasan tugas-tugas teknis 
tertentu dinilai perlu adanya penyeragaman dan 
pengkhususan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan 

pakaian kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pakaian Dinas  Pegawai Negeri Sipil 
dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000  tentang  

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 144); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan 

Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286); 

8.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 

2015 tentang Pekaian Dinas di lingkungan Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 188); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali  

terakhir  dengan Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

138); 

10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang 

Korps Pegawai Republik Indonesia; 

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis 
Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 

1972 tentang Jenis Pakaian  Sipil; 

 

 



12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Blitung 
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 02 Seri D); 

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas  dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 03 Seri D); 

15. Peraturan Gubernur  Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

Nomor 04 Seri D); 

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

nomor 05 Seri D); 

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 06 Seri 

D); 

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 
61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli 
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 nomor 

07 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI 
HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepualauan 

Bangka Belitung. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 
Sipil yang bekerja  di Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

8. Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL 

adalah Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai 

untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugas. 

10. Atribut adalah tanda lambang yang melengkapi pakaian 

dinas. 

11. 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. 

12. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang 

dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah tertentu, dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu untuk keperluan tugas pelayanan 
publik, tugas-tugas lapangan, tugas-tugas tertentu atau 
untuk mempertegas tugas-tugas teknis tertentu yang 

mengacu pada ketentuan yang ada di lingkungan 
kementerian dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah  

melaksanakan koordinasi terhadap hal-hal yang bersifat 

teknis. 

 



13. Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 
pakaian yang digunakan oleh pegawai tidak tetap atau 

non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

BAB II 

JENIS DAN FUNGSI PAKAIAN DINAS 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Pakaian Dinas 

 

Pasal  2 

Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi  

terdiri atas:  

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; 

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; 

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; 

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;  

e. Pakaian Batik KORPRI; 

f. Pakaian Linmas; dan 

g. Pakaian Dinas Khusus. 

 

Bagian Kedua 

Fungsi Pakaian Dinas 

 

Pasal 3 

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

berfungsi sebagai  identitas dan sarana pengawasan PNS. 

 

BAB III 

PAKAIAN DINAS HARIAN 

 

Pasal 4 

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri 

atas:  

a. PDH Warna Kuning Khaki, meliputi: 

1. PDH warna kuning khaki untuk pria dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu; 



b) celana panjang; dan 

c) ikat pinggang bahan nilon, timang KORPRI, kaos 

kaki, dan sepatu  warna hitam. 

2. PDH warna kuning khaki untuk wanita dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) baju lengan pendek, berlidah bahu; 

b) rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut; 

dan 

c) sepatu berhak warna hitam. 

3. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab 

dan wanita hamil menyesuaikan; 

4. PDH warna kuning khaki dipakai untuk 

melaksanakan tugas pada hari  Senin dan Selasa. 

b. PDH Kemeja Warna Putih meliputi: 

1. PDH kemeja putih untuk pria dengan ketentuan: 

a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban 
kancing, bagian bawah baju lurus tanpa 

gelombang terdapat belahan sepanjang 7 (tujuh) 
cm sampai dengan 10 (sepuluh) cm dibagian 

bawah samping kanan dan kiri; 

b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada 
sebelah kiri yang digantung tanda pengenal 

pegawai Pemerintah Provinsi; 

c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di 

pasang lencana KORPRI warna kuning emas; 

d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan; 

e) celana panjang warna gelap tanpa lipatan di 

bagian bawah kaki; dan 

f) kaos kaki dan sepatu warna hitam. 

2. PDH kemeja warna putih untuk wanita dengan 

ketentuan:  

a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban 
kancing, bagian bawah baju lurus tanpa 

gelombang;   

b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada 
sebelah kiri yang digantung tanda pengenal 

pegawai Pemerintah Provinsi, saku dalam tanpa 
tutup di bagian bawah depan sebelah kanan dan 

kiri; 

c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal  di 

pasang lencana KORPRI warna kuning emas; 

d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan; 

e) rok warna biru gelap dan/atau warna hitam 

dengan panjang sampai 15 (lima belas)  cm 

dibawah lutut; 



f) kaos kaki dan sepatu  warna hitam; 

g) PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab 

dan wanita hamil menyesuaikan; dan 

3. PDH kemeja warna putih dipakai untuk 

melaksanakan tugas pada hari Rabu. 

c. PDH Batik  Nasional dan Batik Daerah, terdiri atas:  

1. PDH batik nasional atau batik daerah untuk pria 
adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara 

nasional dan diterima secara umum oleh 
masyarakat atau baju dengan corak batik yang 

menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana 
panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah,  kaos 

kaki dan sepatu warna gelap; 

2. PDH  batik  nasional dan batik daerah untuk wanita 
adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara 

nasional dan diterima secara umum dimasyarakat 
atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas 

daerah dengan ketentuan celana panjang atau rok 
warna gelap tanpa lipatan di bawah,  kaos kaki dan 

sepatu warna gelap; 

3. PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita  

berjilbab dan wanita hamil  menyesuaikan; 

4. PDH batik nasional dipakai untuk melaksanakan 

tugas pada hari Kamis; 

5. PDH batik daerah dipakai untuk melaksanakan 

tugas pada hari jumat. 

d. PDH Adat  Khas Daerah  terdiri atas: 

1. PDH adat khas daerah untuk pria adalah pakaian 
melayu dengan ketentuan baju berwarna kuning 

emas lengan panjang dengan kancing ditengah 
berjumlah 4 (empat) buah dan 1 (satu) saku timbul 

di dada kiri, kerah model shanghai agak menutup 
leher, dipinggir kiri kanan baju ada belahan 
sepanjang 10 (sepuluh) cm, celana panjang 

berwarna kuning emas  berbahan sama dengan 
baju, 2 (dua) saku kiri kanan di bagian pinggul, 

pinggang karet, stanjak kepala berbentuk  segitiga 

dengan tinggi 18 (delapan belas) cm, berwarna 

dasar merah gelap dengan motif cual berwarna 
kuning dan putih yang dibelakangnya memakai 

perekat; 

2. PDH adat khas daerah untuk wanita adalah pakaian 
Melayu dengan ketentuan baju berbentuk kurung 

berwarna kuning emas agak gelap lengan panjang 
dengan resleting di belakang, rok berbentuk kurung 

berwarna dasar merah gelap bermotif cual warna 

kuning dan putih dengan resleting di belakang; 

 



3. PDH adat khas daerah untuk wanita berjilbab dan 

wanita hamil menyesuaikan; dan 

4. PDH adat khas daerah dipakai pada hari Jumat 

minggu pertama setiap bulan. 

(2) Pengadaan PDH  batik nasional atau batik khas daerah 
sedapat mungkin diupayakan beragam yang bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan pertumbuhan 
industri batik rakyat agar tidak tergilas oleh industri 

batik besar. 

(3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf 

b dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 5 

PDH sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4 merupakan 

pakaian yang berlaku bagi PNS di lingkungan Pemerintah 

Provinsi. 

 

Pasal 6 

Bagi Pejabat Eselon III, Eselon II dan Eselon I, selain 

memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam 

menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH. 

 

BAB IV 

PAKAIAN SIPIL HARIAN 

 

Pasal 7 

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

terdiri atas: 

a. PSH untuk pria dengan ketentuan jas lengan pendek 
dan celana panjang warna sama dengan jas, leher 

berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku pada dada 
kiri dan 1 (satu) saku pada bagian bawah kiri dan satu 
saku pada bagian bawah kanan dan jumlah kancing 5 

(lima) buah; 

b. PSH untuk wanita dengan ketentuan jas lengan 

pendek, rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di 
bawah lutut berwarna sama dengan jas, leher berdiri 

dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku di dada kiri, 1 
(satu) saku di bagian kiri bawah dan 1 (satu) saku 

dibagian kanan bawah; dan 

c. PSH wanita bejilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 

(2) PSH berlaku bagi Pejabat Eselon III, Eselon II dan Eselon 

I di lingkungan Pemerintah Provinsi. 

(3) PSH digunakan setiap hari Selasa minggu pertama setiap 

bulan. 



(4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB V 

PAKAIAN SIPIL RESMI 

 

Pasal  8 

 (1)PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 

merupakan pakaian untuk menghadiri upacara yang 
bukan upacara resmi kenegaraan, menerima tamu-tamu 

luar negeri dan dipakai pada malam hari, terdiri atas: 

a. PSR untuk pria dengan ketentuan jas lengan panjang 
dan celana panjang warna sama dengan jas, leher 

berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku di dada 
sebelah kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah dan 

satu saku di bagian kanan bawah; dan 

b. PSR untuk wanita dengan ketentuan jas lengan 

panjang, rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut 
berwarna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, 
1 (satu) saku di dada bagian kiri, 1 (satu) saku di 

bagian kiri bawah, 1 (satu) saku di bagian kanan 

bawah dan jumlah kancing 5 (lima) buah. 

(2) PSR untuk wanita berjilbab dan wanita hamil 

menyesuaikan. 

(3) PSR berlaku bagi Pejabat Eselon III, Eselon II dan Eselon 

I di lingkungan Pemerintah Provinsi. 

(4) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB VI 

PAKAIAN SIPIL LENGKAP 

 

Pasal  9 

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 

dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau 

bepergian resmi ke luar negeri, terdiri atas: 

a. PSL untuk pria dengan ketentuan jas warna gelap, 
celana panjang warna sama dengan jas, bagian dalam 

mengenakan kemeja dengan dasi; dan 

b. PSL untuk wanita terdiri dengan ketentuan, jas warna 
gelap, rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut  warna 

sama dengan jas, bagian dalam mengenakan kemeja 

dengan dasi. 

(2) PSL untuk wanita berjilbab dan wanita hamil 

menyesuaikan. 



(3)  PSL berlaku bagi pejabat Eselon III, Eselon II dan Eselon 

I di lingkungan Pemerintah Provinsi. 

(4) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB VII 

PAKAIAN BATIK KORPRI 

 

Pasal 10 

(1)  Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf e dipakai  pada saat hari ulang tahun 
KORPRI, upacara hari besar nasional dan kegiatan-
kegiatan tertentu atau kegiatan yang berhubungan 

dengan KORPRI, terdiri atas: 

a) Pakaian Batik KORPRI pria dengan ketentuan kemeja 

lengan panjang, warna dasar biru motif gambar 
KORPRI, celana panjang warna biru tua tanpa lipatan 

pada bagian bawah kaki, kopiah atau peci warna 
hitam, dan kaos kaki warna gelap dan sepatu warna 

hitam; 

b) Pakaian Batik KORPRI wanita dengan ketentuan  baju 
lengan panjang, warna dasar biru motif gambar 

KORPRI, rok panjang hingga mata kaki atau rok 
pendek 15 cm di bawah lutut warna biru  tua, topi pet 

biasa warna biru tua berlambang KORPRI, sepatu hak 

warna hitam; dan 

c) Pakaian Batik KORPRI untuk wanita berjilbab dan 

wanita hamil menyesuaikan. 

(2) Pakaian Batik KORPRI berlaku bagi PNS di lingkungan 

Pemerintah Provinsi kecuali Polisi Pamong Praja Provinsi 
dan Dinas Perhubungan Provinsi yang melaksanakan 

tugas pengamanan lapangan. 

 

BAB VIII 

PAKAIAN LINMAS 

 

Pasal 11  

Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

f dipakai oleh seluruh PNS pada hari ulang tahun Linmas 
dan hari-hari tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan 
kegiatan yang berhubungan dengan Linmas kecuali PNS 

anggota Polisi Pamong Praja Provinsi dan Dinas 
Perhubungan Provinsi yang melaksanakan pengamanan 

pada saat kegiatan berlangsung, terdiri atas: 

a. Pakaian Linmas untuk pria dengan ketentuan sebagai 

berikut:  



1. pakaian warna hijau beserta atribut-atribut Linmas dan 

topi Linmas, lengan pendek, terdapat 2 (dua) saku 
timbul pada dada kanan dan kiri masing-masing 

berkancing satu; 

2. terdapat monogram Linmas pada ujung kerah masing-    

    masing 1 (satu) buah, lidah bahu kiri dan kanan; 

3. memakai ban kancing, dengan batas garis jahitan di   

    punggung bagian atas; 

4. penggunaannya dimasukan ke dalam celana; 

5. celana panjang tanpa lipatan di bagian bawah; 

6. ikat pinggang warna hitam dengan timang berlambang 

Linmas; dan 

7. sepatu warna hitam, kaos kaki warna gelap. 

b. Pakaian Linmas untuk wanita dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1. pakaian warna hijau beserta atribut-atribut Linmas dan 

     topi Linmas, lengan panjang atau pendek; 

2. terdapat monogram Linmas pada ujung kerah masing-

masing 1 (satu) buah, lidah bahu kiri dan kanan. 

3. terdapat 2 (dua) saku dalam di bagian bawah baju, rok 

pendek atau panjang atau celana panjang; 

4. ikat pinggang warna hitam dengan timang berlambang 

Linmas;  

5. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna gelap; dan 

6. Pakaian Linmas untuk wanita berjilbab dan wanita 

hamil menyesuaikan. 

 

BAB IX 

PAKAIAN DINAS KHUSUS 

 

Pasal 12 

Jenis Pakaian Dinas Khusus di lingkungan Pemerintah 
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf  g,  

terdiri atas: 

a. Pakaian dinas  khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi; 

b. Pakaian dinas khusus pada Dinas Perhubungan Provinsi; 

c. Pakaian dinas khusus pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi; 

d. Pakaian dinas khusus pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi; 

e. Pakaian dinas khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi; 



f. Pakaian dinas khusus pada Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi; 

g. Pakaian dinas khusus pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; dan  

h. Pakaian dinas khusus pada Dinas Kehutanan Provinsi. 

 

Bagian Kesatu 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

 

Pasal 13 

(1) Pakaian Dinas Khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; 

b. Pakaian Dinas Lapangan I disingkat PDL I; 

c. Pakaian Dinas Lapangan II disingkat PDL II; 

d. Pakaian Dinas Upacara I disingkat PDU I; 

e. Pakaian Dinas Upacara II disingkat PDU II; 

f. Pakaian Dinas Pembawa Pataka disingkat PDPP; dan  

g. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal disingkat PDPTI. 

(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beserta atribut dan kelengkapan, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini. 

 

Paragraf 1 

Pakaian Dinas Harian  

Satuan Polisi Pamong Praja  

 

Pasal 14 

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. PDH untuk pria dengan ketentuan: 

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) kerah baju model berdiri; 

b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah  baju; 

c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; dan 

d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang 

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya. 



2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;  

b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi 

dengan kancing penutup sakunya; dan 

c) celana tanpa rampel/lipatan. 

3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna      

pakaian; 

4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan; 

5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;  

6. Kaos kaki warna hitam;  

7. Sepatu Pakaian Dinas Harian  warna hitam; dan 

8. Atribut. 

b. PDH untuk wanita dengan ketentuan:  

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) kerah baju model berdiri; 

b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju; 

c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; 

d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang 

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya. 

2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) saku samping rok terbuka 2 (dua) buah; 

b) panjang rok sejajar lutut;  

c) rok tanpa rampel atau lipatan; 

d) muts warna khaki tua kehijau-hijauan; 

e) baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan; 

f) ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong 

Praja; 

g) kaos kaki warna hitam; 

h) sepatu kulit warna hitam; dan 

i) Atribut. 

(2) PDH untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan 
menggunakan rok ataupun celana panjang dan 

menggunakanjilbab berwarna  khaki tua kehijauan 

dan/atau berwarna hitam/gelap. 

 

 

 

 



Paragraf 2 

Pakaian Dinas Lapangan I 

 

Pasal 15 

(1) PDL I Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf b, dipakai pada saat melaksanakan 

tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi 
kepada anggota Polisi Pamong Praja Provinsi dan 

masyarakat. 

(2) PDL I, terdiri atas: 

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. kerah baju model rebah; 

2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; 

3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) 

buah; 

4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah 

yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 

5. lengan baju dilengkapi manset. 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 

2. saku belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi 

dengan kancing penutup sakunya;  

3. celana tanpa rampel/lipatan; 

4. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi 

pemakaian miring ke kiri; 

5. kopel rim; 

6. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan; 

7. kaos kaki warna hitam;  

8. sepatu kulit warna hitam; dan 

9. Atribut. 

(3) PDL I untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan 
menggunakan rok ataupun celana panjang,  menggunakan 

jilbab berwarna hitam atau  gelap dan/atau khaki tua 

kehijau-hijauan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Paragraf 3 

Pakaian Dinas Lapangan II 

 

Pasal 16 

(1) PDL II  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c 
dipakai pada saat melaksanakan tugas penegakan 

Peraturan Daerah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung 
dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 

(2) PDL II terdiri atas: 

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. kerah baju model rebah; 

2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju; 

3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; 

4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah 
yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; 

dan 

5. lengan baju tanpa manset. 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 

2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah 

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; 

3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah 

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;  

4. celana tanpa rampel/lipatan; dan 

5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke 

dalam. 

c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan/baret warna 
khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian 

miring ke kiri; 

d. Kopel rim; 

e. Kaos oblong warna khaki  tua kehijau-hijauan; 

f. Kaos kaki warna hitam;  

g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan 

h. Atribut. 

(3) PDL II untuk wanita berjilbab dan wanita hamil 
disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang,  

menggunakan jilbab berwarna hitam atau  gelap 

dan/atau khaki tua kehijau-hijauan. 

 



Pasal 17 

PDL  I dan PDL II Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi 
untuk wanita berjilbab menggunakan jilbab dimasukan ke 

dalam kerah baju, baret, topi lapangan, dan topi rimba 

dikenakan di atas jilbab. 

 

Paragraf 4 

Pakaian Dinas Upacara I 

 

Pasal 18 

(1)  PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan 
oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara 

yang bersifat nasional. 

(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. PDU I untuk pria: 

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-

hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) kerah baju model jas; 

2) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah 

baju; 

3) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; 

4) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian 
dada yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; 

5) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian 
pinggang yang dilengkapi dengan kancing 

penutup sakunya;  

6) baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan 

7) seluruh kancing baju adalah kancing besar 
berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari 

bahan kuningan. 

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan 

terdiri atas:  

a) saku samping terbuka 2 (dua) buah; 

b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi 

dengan kancing penutup sakunya; dan 

c) celana tanpa rampel/lipatan. 

3. Kemeja putih; 

4. Dasi berwarna hitam; 

5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo 

lambang Polisi Pamong Praja; 

6. Kaos kaki warna hitam polos; 



7. Sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara 

berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan 

8. Atribut. 

b. PDU I untuk wanita: 

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-

hijauan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) kerah baju model jas; 

b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah 

baju; 

c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; 

d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah 
yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; 

e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) 

buah yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; 

f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana; 

g) seluruh kancing baju adalah kancing besar 
berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari 

bahan kuningan; 

h) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo 

lambang Polisi Pamong Praja. 

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; 

b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang 

tertutup dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; dan 

c) celana tanpa rampel/lipatan. 

3. Kemeja putih; 

4. Dasi berwarna hitam; 

5. Kaos kaki warna hitam polos; 

6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua 

kehijau-hijauan; 

7. Sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara 

berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan 

8. Atribut. 

 

 

 

 

 



Paragraf 5 

Pakaian Dinas Upacara II 

 

Pasal 19 

(1)  PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e 
digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri 

upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas, 

kantor, dan instansi lain. 

(2)  PDU  II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri atas: 

a. PDU II untuk pria: 

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-

hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) kerah baju model berdiri; 

b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah 

baju; 

c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) 

buah; 

d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah 
yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; 

e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah 
yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; 

f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana; 

g) seluruh kancing baju adalah kancing besar 
berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari 

bahan kuningan; dan 

h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua 

kehijau-hijauan. 

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; 

b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup 

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 

c) celana tanpa rampel/lipatan. 

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan; 

4. Kaos kaki warna hitam polos; 

5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo 

lambang Polisi Pamong Praja; 

6. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali 

atau tanpa tali; dan 

7. Atribut. 

 

 



b. PDU  II  untuk wanita: 

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-

hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) kerah baju model berdiri; 

b) kancing besar 4 (empat) buah pada bagian 

tengah baju; 

c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; 

d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah 

dengan kancing    penutup sakunya; 

e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) 
buah dengan kancing penutup sakunya baju 

tidak dimasukan kedalam celana; 

f) seluruh kancing baju berukuran besar berlogo 
Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan 

kuningan; 

g) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo 

lambang Polisi Pamong Praja; dan 

h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua 

kehijau-hijauan. 

2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan 

ketentuan:  

a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; 

b) panjang rok sejajar lutut; dan 

c) tanpa rampel lipatan. 

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan; 

4. Kaos kaki warna hitam polos; 

5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali 

atau tanpa tali;  

6. Atribut; dan 

7. PDU II untuk wanita berjilbab dan wanita hamil 

disesuaikan menggunakan rok ataupun celana 
panjang,  menggunakan jilbab berwarna hitam atau  

gelap dan/atau khaki tua kehijau-hijauan. 

 

Paragraf 6 

Pakaian Dinas Pembawa Pataka 

 

Pasal 20 

(1) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f 

dipakai pada saat melaksanakan tugas membawa pataka. 

(2)  PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  



1. kerah baju model berdiri; 

2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; 

3. berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) 

buah; dan 

4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah 

dengan kancing penutup sakunya. 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang 

terdiri atas: 

1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 

2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;  

3. celana tanpa rampel lipatan; dan 

4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke 

dalam. 

c. Helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja; 

d. Kopel rim; 

e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan; 

f. Kaos kaki warna hitam; 

g. Sepatu Pakaian Dinas Pembawa Pataka; 

h. Bretel; dan 

i. Atribut. 

 

Paragraf 7 

Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal 

 

Pasal 21 

(1)PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, 
dipakai pada saat melaksanakan tugas pengawasan 

internal dan kode etik Satuan polisi Pamong Praja. 

(2)PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. kerah baju bermodel rebah; 

2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; 

3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 

(satu) buah; 

4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang 

dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 

5. lengan baju tidak bermanset. 

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 



2. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah 

dengan kancing penutup sakunya; 

3. celana tanpa rampel/lipatan; dan 

4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke 

dalam. 

c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi 

pemakaian miring ke kiri; 

d. Kopel rim berwarna putih; 

e. Kaos oblong warna  putih; 

f. Kaos kaki warna hitam; 

g. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam 
dengan sisi luar berwarna putih PDPTI bertali atau 

tanpa tali; dan 

h. Atribut. 

 

Bagian Kedua 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Dinas Perhubungan 

 

Pasal 22 

(1)Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan   
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri 

atas: 

a. Pakaian Dinas Harian; 

b. Pakaian Dinas Lapangan; dan 

c. Pakaian Dinas Upacara. 

(2)Pakaian Dinas Khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI Peratuturan Gubernur ini. 

 

Paragraf 1 

Pakaian Dinas Harian 

 

Pasal 23 

(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf a dipakai pada saat melaksanakan tugas 

sehari-hari. 

(2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Harian untuk pria dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

 



1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan, dua 

saku timbul di bagian dada kiri dan kanan masing-
masing berkancing satu, bagian pundak berlidah 

dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya, tulisan 
DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan 
lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di 

bordir di atas saku sebelah kanan, Pin Perhubungan 
berwarna kuningan di atas saku sebelah kiri, tulisan 

PROV. KEP. BABEL di bagian lengan sebelah kiri 
dengan lambang Pemerintah Provinsi di bawahnya, 

identitas pegawai disangkut di saku bagian kiri, baju 
bagian bawah dimasukan kedalam celana agar 

kepala ikat pinggang terlihat; dan 

2. Celana panjang berwarna biru tua (dark blue), dua 
saku belakang biasa di bagian pinggul kanan dan 

kiri masing-masing berkancing satu, dua saku 
depan lurus, ikat pingggang warna hitam bahan 

nilon dengan kepala berlambang Perhubungan. 

b. Pakaian Dinas Harian untuk wanita dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1. Kemeja lengan pendek berwarna putih, dua saku 
timbul di bagian dada kiri dan kanan masing-

masing berkancing satu, bagian pundak berlidah 
dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya, tulisan 

DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan 
dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan 
nama di bordir di atas saku sebelah kanan, Pin 

Perhubungan berwarna kuningan di atas saku 
sebelah kiri, tulisan PROV. KEP. BABEL di bagian 

lengan sebelah kiri dengan lambang Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawahnya, 

identitas pegawai disangkut di saku bagian  

kiri, baju bagian bawah tidak dimasukan kedalam 
rok atau celana hingga ikat pinggang tidak terlihat; 

dan 

2. Celana dan atau rok panjang berwarna biru tua 

(dark Blue). 

c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Kemeja lengan panjang berwarna putih berasesoris 

dua kancing di bagian pergelangan tangan, dua 
saku di bagian depan bawah  kiri dan kanan dengan 
bar  di mulut saku, bagian pundak berlidah dengan 

tanda pangkat/golongan di atasnya, tulisan DINAS 
PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan 

lambang Perhubungan  di  bawahnya, papan  nama 
di bordir di dada sebelah kanan, Pin Perhubungan 

berwarna kuningan di dada sebelah kiri, tulisan 
PROV. KEP. BABEL di bagian lengan sebelah kiri 
dengan lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung di bawahnya, identitas pegawai 

disangkut di saku bagian kiri; dan 



2. Celana dan atau rok panjang berwarna biru tua 

(dark blue), bagian bawah kaki tanpa lipatan. 

d. Pakaian Dinas Harian untuk wanita hamil dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Kemeja lengan pendek atau panjang berwarna putih 
berasesoris dua kancing di bagian pergelangan 

tangan untuk lengan panjang, bagian pundak 
berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di 

atasnya, tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan 
sebelah kanan dan lambang Perhubungan di 

bawahnya, tulisan PROV. KEP. BABEL di bagian 
lengan sebelah kiri dengan lambang Pemerintah 
Provinsi di bawahnya,  kancing depan dua buah, 

bentuk baju mekar kebawah menyesuaikan dengan 

kebutuhan; 

2. Rompi panjang sesuai kebutuhan  berwarna biru 
tua (dark Blue), Papan nama dibordir di dada 

sebelah kanan, Pin Perhubungan di dada sebelah 
kiri, identitas pegawai disangkut di sebelah kiri 

disamping Pin Perhubungan. 

 

Paragraf 2 

Pakaian Dinas Lapangan 

 

Pasal 24 

(1)  Pakaian Dinas Lapangan pada Dinas Perhubungan 

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 22 huruf b dipakai 

pada saat melaksanakan tugas di lapangan. 

(2)  Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Lapangan untuk pria  dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda, 

dua saku timbul di dada kiri dan kanan masing-
masing berkancing satu, ban kancing yang melekat 
lima buah kancing, bagian bahu berlidah dengan 

tanda pangkat di atasnya, tulisan DINAS 
PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan 

lambang Perhubungan dibawahnya, Tulisan PROV. 
KEP. BABEL  di lengan sebelah kiri dan lambang 

Pemerintah Provinsi dibawahnya, papan nama 
pegawai diatas saku sebelah kanan, Pin 
Perhubungan di atas saku sebelah kiri dan identitas 

pegawai tersangkut disaku sebelah kiri, dilengan 
sebelah kiri tersangkut peluit dengan tali berwarna 

putih yang di anyam pada lingkaran bagian pangkal 
lengan, baju bagian bawah dimasukan kedalam 

celana agar kepala ikat pinggang terlihat; dan 



2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), dua 

buah saku biasa dibagian pinggul masing-masing 
berkancing satu, saku lurus bagian depan kiri dan 

kanan, bagian bawah kaki tanpa lipatan, ikat 
pinggang berwarna hitam dengan kepala 

berlambang Perhubungan. 

b) Pakaian Dinas Lapangan untuk wanita dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Baju kemeja lengan panjang berwarna biru muda, 
aksesoris dua buah kancing di bagian pergelangan 

tangan kiri dan kanan,  dua saku timbul di dada 
kiri dan kanan masing-masing berkancing satu, ban 
kancing yang melekat lima buah kancing, bagian 

bahu berlidah dengan tanda pangkat di atasnya, 
tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah 

kanan dan lambang Perhubungan dibawahnya, 
Tulisan  PROV. KEP. BABEL    di  lengan    sebelah  

kiri  dan  lambang Pemerintah Provinsi dibawahnya, 
papan nama pegawai diatas saku sebelah kanan, 
Pin Perhubungan di atas saku sebelah kiri dan 

identitas pegawai tersangkut disaku sebelah kiri, 
dilengan sebelah kiri tersangkut peluit dengan tali 

berwarna putih yang di anyam pada lingkaran 
bagian pangkal lengan, baju bagian bawah tidak 

dimasukan kedalam celana hingga  ikat pinggang 

terlihat; dan 

2. Celana panjang warna biru tua (dark blue),  bagian 

bawah kaki tanpa lipatan. 

 

Paragraf 3 

Pakaian Dinas Upacara 

 

Pasal 25 

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 huruf c merupakan pakaian dinas dengan atribut yang 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk keperluan upacara. 

 

Bagian Ketiga 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Dinas Komunikasi Dan Informatika 

 

Pasal 26 

(1) Pakaian Dinas Khusus pada  Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
c merupakan pakaian dinas lapangan yang hanya dipakai 

pada saat tugas lapangan untuk petugas peliputan, 

publikasi dan pencitraan. 



(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Lapangan untuk Pria dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1.  Baju lengan panjang atau lengan pendek warna 
hitam dengan ban kancing, kancing berjumlah 5 

(lima) buah, lidah di bagian bahu, saku tempel dua 
buah di dada kanan dan kiri masing-masing 

berkancing satu dengan  ban   kantong,   di atas   
saku kanan  bertulis nama pagawai, kerah tegak, 

dibagian lengan sebelah kiri terdapat lambang 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
dibagian punggung  bertulis ” babelprov.go.id”,  

kartu identitas pegawai tergantung disaku baju 
sebelah kiri, Penggunaan baju tidak dimasukan ke 

rok dengan kata lain ikat pingang tidak terlihat; 

dan 

2.  Celana panjang warna hitam, saku biasa di 
samping kiri dan kanan dan satu saku biasa di 
bagian belakang atau pinggul sebelah kanan 

berkancing satu, bagian bawah kaki tidak berlipat. 

b. Pakaian Dinas Lapangan untuk Wanita dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. Baju lengan panjang  warna hitam dengan ban 

kancing, kancing berjumlah 5 (lima) buah, lidah di 
bagian bahu, saku tempel dua buah di dada kanan 
dan kiri masing-masing berkancing satu dengan 

ban kantong,  di atas saku kanan bertulis nama 
pagawai, kerah tegak, dibagian lengan sebelah kiri 

terdapat lambang Pemerintah Provinsi, dibagian 
punggung  bertulis ”babelprov.go.id”,  kartu 

identitas pegawai tergantung disaku baju sebelah 
kiri, penggunaan baju dimasukan ke rok dengan 

kata lain ikat pinggang harus terlihat; 

2. Rok  panjang atau rok pendek 15 (lima belas) cm 
dibawah lutut  warna hitam, saku biasa di 

samping kiri dan kanan; dan 

3. Untuk wanita berjilbab disesuaikan menggunakan 

rok ataupun celana panjang.   

(3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII Peraturan Gubernur ini. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



Bagian Keempat 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 

Pasal 27 

(1)  Pakaian Dinas Khusus pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari 

dan tugas bantuan bencana terdiri  atas: 

a. Pakaian Dinas Harian; dan 

b. Pakaian Dinas Lapangan. 

(2)  Pakaian Dinas Khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beserta lambang Badan Penanggulangan Bencana 

Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Paragraf 1 

Pakaian Dinas Harian 

 

Pasal 28 

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 huruf a dipakai setiap hari Rabu dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pakaian lengan pendek berwarna abu-abu, kantong 

berkancing di bagian dada kiri dan kanan, lencana 
KORPRI di bagian dada kiri, lambang Provinsi di 
lengan sebelah kiri dengan tulisan PROV. KEP. 

BABEL diatasnya, lambang Penanggulangan Bencana 

disebelah kanan dengan tulisan BPBD di atasnya; 

b. Celana panjang berwarna hijau kehitam-hitaman, 
ikat pinggang warna hitam bergesper warna kuning, 

kantong bagian depan dan bagian belakang kiri dan 

kanan tidak berkancing; 

c. Pakaian Dinas Hatrian untuk wanita berjilbab dan 

wanita hamil dapat menyesuaikan. 

 

Paragraf 2 

Pakaian Dinas Lapangan 

 

Pasal 29 

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 dipakai oleh  Tenaga Tim Reaksi Cepat yang  terdiri 

atas: 

a. Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam 

pasal (28) yang ketentuan harinya dibedakan; 



b. Pakaian berwarna orange lengan panjang, kerah tegak, 

bersaku dua buah dibagian dada kanan dan kiri masing-
masing berkancing satu, dibagian lengan kanan tertulis 

BPBD dengan lambang BPBD Provinsi dibawahnya, 
dibagian lengan kiri tertulis PROV. KEP. BABEL dengan 
lambang Pemerintah Provinsi di bawahnya, pengenaan  

baju bagian bawah dengan cara dimasukan ke dalam 
celana hingga ikat pinggang terlihat, di bagian punggung 

atau bagaian belakang baju tertulis BPBD dengan tulisan 
besar, celana panjang warna hitam bersaku timbul pada 

bagian pinggul kiri dan kanan masing-masing berkancing 
1 (satu), saku timbul di paha bagian samping kiri dan 
kanan diatas lutut masing-masing berkancing 2 (dua), 

saku biasa model miring dibagian depan kiri dan kanan; 

dan 

c. Pakaian Dinas Lapangan untuk wanita berjilbab dan 

wanita hamil dapat menyesuaikan. 

 

Bagian Kelima 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Rumah Sakit Umum Daerah 

 

Pasal 30 

(2)  Pakaian Dinas Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri 

atas: 

a. Pakaian Dinas Dokter PNS Pelayanan; 

b. Pakaian Dinas Dokter PHL Pelayanan; 

c. Pakaian Dinas Manajemen; 

d. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan;  

e. Pakaian Dinas Unit Penunjang Medik; dan  

f. Pakaian Dinas Petugas Instalansi Pemeliharaan 

Sarana Rumah Sakit. 

(3)  Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Paragraf 1 

Pakaian Dinas Dokter PNS Pelayanan  

 

Pasal 31 

Pakaian Dinas Dokter PNS Pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:  



a. Pakaian warna kuning khaki yang penggunaanya 

ditambah dengan jas warna putih polos dipakai pada hari 

Senin dan Selasa; 

b. Pakaian kemeja putih yang penggunaanya ditambah 

dengan jas warna putih polos dipakai pada hari Rabu; 

c. Pakaian Batik cual warna  orange yang penggunaanya 

ditambah dengan jas warna putih polos dipakai pada hari 

Kamis; 

d. Pakaian kemeja pendek atau panjang dengan celana 
panjang, rok pendek atau panjang warna hitam yang 

penggunaannya ditambah dengan jas warna putih polos 

dipakai pada hari Jumat dan Sabtu; dan 

e. Pakaian Batik Nasional yang penggunaanya ditambah 

dengan jas warna putih polos dipakai pada hari Minggu. 

 

Paragraf 2 

Pakaian Dinas Dokter PHL Pelayanan 

  

Pasal 32 

(1) Pakaian Dinas Dokter PHL Pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan pakaian 
dinas dengan ketentuan kemeja panjang, celana panjang, 

rok pendek atau panjang berbahan kain. 

(2) Model dan warna bebas pantas ditambah dengan 

penggunaan jas berwarna putih polos yang dipakai pada 

hari Senin sampai dengan Minggu. 

 

Paragraf 3 

Pakaian Dinas Manajemen 

 

Pasal 33 

Pakaian Dinas Manajemen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf c merupakan pakaian dinas yang terdiri atas 
pakaian warna kuning khaki, pakaian kemeja warna putih, 

batik cual warna orange dan batik nasional dengan celana 
panjang, rok panjang atau pendek berbahan kain berwarna 

gelap tanpa lipatan di bagian bawahnya dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Pakaian warna kuning khaki dipakai pada hari Senin dan 

Selasa. 

b.  Pakaian kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu. 

c.  Pakaian batik cual warna orange dipakai pada hari 

Kamis. 

d.  Pakaian batik nasional  dipakai pada hari Jumat. 

 



Paragraf 4 

Pakaian Dinas Perawat Dan Bidan 

 

Pasal 34 

Pakaian Dinas Perawat dan  Bidan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf d merupakan pakaian dinas yang 

terdiri atas setelan kemeja warna orange, batik cual warna 
orange, setelan kemeja warna ungu dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a.  Pakaian setelan kemeja warna orange dipakai pada hari 

Senin, Jumat dan Sabtu. 

b.  Pakaian batik cual warna orange dipakai pada hari 

Kamis. 

c.  Pakaian setelan kemeja warna ungu dipakai pada hari 

Selasa, Rabu dan Minggu. 

 

Paragraf 5 

Pakaian Dinas Unit Penunjang Medik 

 

Pasal 35 

Pakaian Dinas Unit Penunjang medik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan pakaian dinas 

yang terdiri atas pakaian warna kuning khaki, kemeja putih,  
pakaian setelan kemeja warna orange, pakaian setelan 

petugas dapur warna merah, pakaian setelan petugas 
loundri warna biru tua, pakaian batik cual warna orange, 
dan pakaian batik nasional dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Pakaian warna kuning khaki  dipakai pada hari Senin dan 

Selasa. 

b. Pakaian kemeja putih, setelan pakaian petugas dapur 

warna merah dan setelan pakaian petugas loundri warna 

biru tua dipakai pada hari Rabu. 

c. Pakaian batik cual warna orange dipakai pada hari Kamis. 

d. Pakaian batik nasional) dipakai pada hari Jumat dan 

Minggu. 

e. Pakaian setelan kemeja warna orange dipakai pada hari 

Sabtu. 

f. Pakaian dinas khusus apoteker penggunaannya  
ditambah dengan jas warna putih polos pendek, petugas 
gudang farmasi dan petugas laboratorium penggunaannya 

ditambah dengan jas warna putih polos panjang. 

 

 

 



Paragraf 6 

Pakaian Dinas Petugas Instalasi Pemeliharaan  

Sarana Rumah Sakit 

 

Pasal 36 

Pakaian Dinas Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana 

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f 
merupakan pakaian dinas berwarna biru muda yang hanya 

dipakai khusus oleh petugas praktek lapangan. 

 

Pasal 37 

Pakaian Dinas Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana 
Rumah Sakit untuk wanita berjilbab dan wanita hamil dapat 

menyesuaikan. 

 

Bagian Keenam 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

 

Pasal 38 

(1) Pakaian Dinas Khusus pada Rumah Sakit Jiwa Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdiri 

atas: 

a. Pakaian Dinas Dokter; 

b. Pakaian Dinas Manajemen; 

c. Pakaian Dinas Perawat; 

d. Pakaian Dinas Satuan Pengaman; 

e. Pakaian Dinas Sopir; dan 

f. Pakaian Cleaning Service. 

(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Paragraf 1 

Pakaian Dinas Dokter  

 

Pasal 39 

(1) Pakaian Dinas Dokter sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 huruf a merupakan pakaian dinas yang terdiri 
atas: setelan kemeja dengan model, warna dan bahan 
bebas pantas yang penggunaanya ditambah jas berwarna 

putih polos yang dipakai pada saat melaksanakan tugas 

pelayanan terhadap pasien. 



Paragraf 2 

Pakaian Dinas Manajemen 

 

Pasal 40 

Pakaian Dinas Manajemen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 huruf b  merupakan pakaian yang penggunaanya 

sama seperti Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4. 

 

Paragraf 3 

Pakaian Dinas Perawat 

 

Pasal 41 

Pakaian Dinas Perawat sebagaimana dimaksud pada Pasal 
38 huruf c merupakan pakaian dinas yang hanya dipakai 

oleh tenaga perawat pada saat melaksanakan tugas sehari-

hari dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Baju warna hijau toscha atau hijau muda, krah model 
sanghai, lengan pendek untuk pria, lengan panjang untuk 
wanita, satu buah saku dibagian dada kiri dan dua buah 

dibagain bawah kanan dan kiri untuk pria, saku dua 
buah dibagian kanan dan kiri, saku menggunakan biss 

berwarna seperti warna celana. Krah , ujung lengan dan 
bagian bawah baju menggunakan lis berwarna seperti 

warna celana dilengkapi atribut Pemerintah Provinsi 

Kepuluan Bangka Belitung; 

b. Celana pria dan wanita warna hijau tua tanpa lipatan 

dibagian bawah. 

 

Paragraf 4 

Pakaian Dinas Satuan Pengaman 

 

Pasal 42 

Pakaian dinas satuan pengaman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 huruf d merupakan  pakaian safari berwarna 
biru kehitam-hitaman atau biru tua  dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Lidah bahu berkancing 2 (dua) buah dengan kancing 

khusus dan kancing biasa. Krah baju tegak, saku baju 
dua buah di dada kiri dan dada kanan, saku baju 
berkantong satu buah. Papan nama di dada sebelah 

kanan diatas saku, dan kartu identitas di dada sebelah 
kiri tergantung di saku. Lencana Satpam di dada sebelah 

kiri atas. 

 



b. Celana panjang bersaku bagian kiri dan kanan model 

lurus, satu saku dibelakang pinggul bagian kanan 
dengan tutup saku, berkancing satu, bagian bawah 

celana tanpa lipatan. 

 

Paragraf 5 

Pakaian Dinas Sopir 

 

Pasal 43 

Pakaian Dinas Supir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

huruf e merupakan pakaian dinas dengan ketentuan kemeja 
lengan pendek model safari, warna baju dan celana coklat, 

tanpa menggunakan atribut. 

 

Paragraf 6 

Pakaian Cleaning Service 

 

Pasal 44 

Pakaian Cleaning Service sebagaimana dimaksud pada Pasal 
38 huruf f merupakan pakaian kerja dengan ketentuan 

lengan pendek, tampak depan satu buah saku timbul 
dengan dengan tutup saku berkancing satu, baju memakai 

ban kancing dengan jumlah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) 
buah kancing, badan baju berwarna oranye, kerah dan 

lengan baju berwarna merah marun, celana panjang 
berwarna hotam bersaku lurus dibagian kiri dan kanan, 
satu saku timbul bertutup bagian kanan belakang, dengan 

kancing saku satu buah, bagian bawah kaki tampa lipatan. 

 

Bagian Ketujuh 

Pakaian Dinas Khusus Pada  

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  

Satu Pintu 

 

Pasal 45 

(1) Pakaian dinas khusus pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipakai oleh petugas 
penerima berkas (front office) dan petugas pemrosesan 

berkas (back office). 

(2) Pakaian dinas khusus pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas: 

a. Seragam pada  hari Senin dengan ketentuan sebagai 

berikut : 



1. Baju kemeja pria lengan panjang warna biru 

berdasi, 1 (satu) buah saku luar tanpa tutup di 
dada kiri, berkancing 2 (dua) buah di ujung lengan, 

kartu identitas pagawai tergantung disaku, papan 
nama di dada sebelah kanan, celana panjang pria 
warna hitam tanpa lipatan dibagian bawah, saku 

dibagian kanan dan kiri model lurus, 1 (satu) buah 
saku dibagian belakang berkancing 1 (satu) buah, 

sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam; 

2. Baju kemeja wanita lengan panjang warna biru, 

krah leher berdiri dan terbuka, blazer warna biru 
bagi yang mengenakan jilbab  warna biru, rok atau 
celana warna biru bukan berbahan dasar jeans, 

sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam. 

b. Seragam pada  hari Selasa dengan ketentuan sebagai  

berikut:  

1. Baju kemeja pria lengan panjang warna merah tua 

berdasi, krah terbuka dan berdiri, satu buah saku 
luar tanpa tutup di dada kiri, berkancing dua buah 
di ujung lengan, kartu identitas pagawai tergantung 

disaku, papan nama di dada sebelah kanan, Celana 
panjang pria warna coklat tanpa lipatan dibagian 

bawah, saku dibagian kanan dan kiri model lurus, 
satu buah saku dibagian belakang berkancing satu 

buah, sepatu warna hitam dan kaos kaki warna 

hitam; 

2. Baju atau blus  wanita lengan panjang warna merah 

tua, krah terbuka dan berdiri, blezer warna merah 
tua khusus wanita berjilbab warna merah tua, rok 

atau celana panjang berwarna merah tua bukan 
berbahan jeans, sepatu warna hitam dan kaos kaki 

warna hitam. 

c. Seragam pada  hari Rabu dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Baju kemeja pria lengan panjang warna orange atau 
jingga, berdasi, kerah terbuka dan berdiri, 1 (satu) 

buah saku luar tanpa tutup di dada kiri, berkancing 
dua buah di ujung lengan, kartu identitas pagawai 

tergantung disaku, papan nama di dada sebelah 
kanan, celana panjang pria dan wanita warna coklat 
tua  tanpa lipatan dibagian bawah dan bukan 

berbahan jeans, saku dibagian kanan dan kiri model 
lurus, 1 (satu) buah saku dibagian belakang 

berkancing 1 (satu) buah, sepatu dan kaos kaki 

berwarna hitam; 

2. Baju blazer wanita lengan panjang warna jingga 
atau orange, kerah terbuka dan berdiri, khusus 
wanita berjilbab warna jingga atau orange,  Rok 

atau celana panjang warna jingga atau orange yang 
bukan berbahan jeans, sepatu warna hitam dan 

kaos kaki warna hitam. 



(3)  Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dipakai 
sewaktu-waktu oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penyelenggara 

Perizinan Terpadu Satu Pintu. 

(4) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan 

Gubernur ini.   

 

Bagian Kedelapan 

Pakaian Dinas Khusus  

Pada Dinas Kehutanan 

 

Pasal 46 

(1)  Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h terdiri 

atas: 

a. Pakaian Dinas Harian; 

b. Pakaian Dinas Lapangan; dan 

c. Pakaian Dinas Upacara. 

(2)  Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam XII 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Paragraf 1  

Pakaian Dinas Harian 

 

Pasal 47 

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

46 huruf a merupakan pakaian dinas yang dipakai pada 
pelaksanaan tugas sehari-hari untuk petugas kehutanan 

terdiri atas: 

a. Pakaian Dinas Harian  pria dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Baju warna hijau lumut muda, lengan pendek, dua 
kantong di dada kiri dan dada kanan berkancing, 

papan nama di atas kantong sebelah kanan, label 
POLHUT berada diatas kantong sebelah kiri, logo 

kepolisian wilayah berada di lengan sebelah kanan, 
tanda lokasi kepolisian berada di lengan sebelah 
kanan di bawah logo kepolisian, tanda instansi/ unit 

kerja berada di lengan sebelah kiri, tanda KEMENHUT 
berada di lengan sebelah kiri dibawah 

tanda/instansi/unit kerja; 



2. Celana panjang berwarna hijau tua kehitam-hitaman, 

tidak berlipat jahitan pada mata kaki, ikat pinggang 

berwarna hitam bergesper warna kuning;  

3. Topi pet biasa, emblem Polhut; dan 

4. Sepatu kulit warna hitam menutupi mata kaki. 

b. Pakaian Dinas Harian  untuk wanita dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Baju warna hijau lumut muda, lengan pendek, dua 

kantong di dada kiri dan dada kanan berkancing, 
papan nama diatas kantong sebelah kanan, label 

POLHUT berada diatas kantong sebelah kiri, logo 
kepolisian wilayah berada di lengan sebelah kanan, 
tanda lokasi kepolisian berada di lengan sebelah 

kanan di bawah logo kepolisian, tanda instansi/ unit 
kerja berada di lengan sebelah kiri, tanda KEMENHUT 

berada di lengan sebelah kiri dibawah tanda 

instansi/unit kerja; 

2. Rok pendek 15 (lima belas) cm dibawah lutut berwarna 
hijau kehitam-hitaman, ikat pinggang warna hitam 

bergesper warna kuning; dan 

3. Sepatu Pansus kulit warna hitam. 

 

Paragraf 2 

Pakaian Dinas Lapangan 

 

Pasal 48 

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 

46 huruf b merupakan pakaian dinas yang terdiri atas: 

a. Baju kemeja bahan ribstock warna hijau tua, lengan 

panjang 2 (dua) kantong timbul di dada kiri dan kanan 
masing-masing berkancing dua buah, lidah bahu di 

pundak, kerah tidur, pakai kancing ban dengan 5 (lima) 
buah kancing, dalaman kaos warna hijau, tanda pangkat 
di pundak, tanda induk kepolisian logo POLRI di lengan 

kanan dan tanda lokasi kepolisian dibawahnya, tanda 
instansi dilengan sebelah kiri dan tanda KEMENHUT 

dibawahnya, papan nama di atas kantong kanan, label 

POLHUT di atas kantong kiri, tali peluit di sebelah kiri; 

b. Celana panjang warna hijau kehitam-hitaman, berkantong 
timbul di bagian belakang kiri dan kanan masing-masing 
dua kancing, kantong biasa di bagian depan, berkantong 

timbul di samping kiri dan kanan di atas persendian kaki 
masing-masing 2 (dua) kancing, ikat pinggang warna 

hitam bahan nilion; 

c. Topi model pet dan topi rimba berwarna hijau kehitam-

hitaman, emblem POLHUT; dan 

d. Sepatu lapangan tinggi hingga kurang lebih 5 (lima) cm 

dibawah lutut. 



Paragraf 3 

Pakaian Dinas Upacara 

 

Pasal 49 

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada Pasal 

46 huruf c terdiri atas: 

a.  Pakaian Dinas Upacara untuk  pria dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Baju lengan panjang dengan dalaman baju kaos 
warna hijau, ujung lengan di bagian pergelangan 

tangan masing-masing 3 (tiga) buah kancing, lidah 
bahu di pundak  dilengkapi tanda pangkat, bagian 
bawah  belakang belahan ditengah, tanpa ban 

kancing, kancing 5 (lima) buah,   4 (empat) buah 
saku pakai tutup masing-masing 2 (dua) buah di 

bagian dada saku timbul  temple dengan ban saku 
dan 2 (dua) buah saku dalam di bagian bawah , 

masing-masing tutup saku berkancing 1 (satu), 
diantara saku atas dan saku bagian bawah dipasang 
ikat pinggang melingkari baju, penggunaan baju 

tidak di masukan kedalam celana, dengan kata lain 

ikat pinggang celana tidak terlihat; 

2. Topi pet atau topi upacara, emblem Polisi Kehutanan 

warna hijau kehitam-hitaman/hijau gelap; 

3. Celana warna hijau kehitam-hitaman/hijau gelap, 

tanpa lipatan di ujung bagian bawah kaki; dan 

4. Sepatu kulit warna hitam sampai mata kaki. 

b.  Pakaian Dinas Upacara untuk wanita dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Baju lengan panjang dengan dalaman baju kaos warna 
hijau, ujung lengan di bagian pergelangan tangan 

masing-masing 3 (tiga) buah kancing, lidah bahu di 
pundak  dilengkapi tanda pangkat, bagian bawah  
belakang belahan ditengah, tanpa ban kancing, 

kancing 5 (lima) buah,  4 (tiga) buah saku pakai tutup 
masing-masing 1 (satu) buah di bagian dada sebelah 

kiri saku  dengan dan 2 (dua) buah saku timbul atau 
temple di bagian bawah kiri dan kanan, masing-

masing tutup saku berkancing satu, tidak ada ikat 
punggang melingkari baju antara saku dada dan saku 
bawah seperti pada PDU pria, penggunaan baju tidak 

di masukan kedalam celana, dengan kata lain ikat 

pinggang celana tidak terlihat; 

2. Topi pet atau topi upacara, emblem Polisi Kehutanan 

warna hijau kehitam-hitaman/hijau gelap;  

3. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna hjiau 

kehitam-hitaman/hijau gelap; 

4. Sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak setinggi 3 

(tiga) cm, tinggi sepatu dibawah  mata kaki; dan 



5. Untuk wanita berjilbab dan wanita hamil 

menyesuaikan. 

 

BAB X 

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS 

 BESERTA PENGGUNAANNYA 

 

Bagian Kesatu 

 

Atribut Dan Kelengkapan PDH  

Warna Kuning Khaki 

Beserta Penggunaannya 

 

Pasal 50 

Atribut dan kelengkapan PDH warna kuning khaki beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Lambang Provinsi dipasang ditengah lengan sebelah Kiri; 

b. Nama Provinsi bertulis Prov. Kep. Bangka Belitung; 

c. Lambang KORPRI bahan kain dibordir dipasang diatas 

Saku sebelah kiri; 

d. Kartu identitas pegawai dipasang disaku sebelah kiri; 

e. Papan nama dipasang diatas saku sebelah kanan; 

f. Topi dengan emblem lambang Provinsi dibordir di bagian 

depan topi, topi berwarna kuning khaki; 

g. Khusus topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon IV 
dibordir garis berwarna kuning khaki kehijau-hijauan 

dibawah emblem lambang Provinsi;  

h. Topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon III dibordir 
garis berwarna kuning khaki kehijau-hijauan dibawah 

emblem lambang Provinsi, ditambah lambang padi kapas 
warna kuning khaki kehijau-hijauan setengah lingkar 

pada pet topi; 

i. Topi warna kuning khaki untuk pejabat eselon II dibordir  
garis berwarna kuning khaki kehijau-hijauan dibawah 

emblem lambang Provinsi ditambah obras lambang padi 
kapas warna kuning khaki kehijau-hijauan setengah 

lingkar pada pet topi yang ditengahnya dipasang dua 

bintang berwarna kuning emas dibordir sejajar; 

j. Topi warna kuning khaki  untuk pejabat eselon I dibordir  
garis berwarna kuning khaki kehijau-hijauan dibawah 
emblem lambang Provinsi ditambah obras lambang padi 

kapas warna kuning khaki setengah lingkar pada pet topi 
yang ditengahnya terdapat satu bintang berwarna kuning 

emas dibordir lebih besar dari ukuran bintang pada topi 

eselon dua; dan 



k. Topi warna kuning khaki  untuk pegawai non eselon tidak 

dipasang  garis border  warna kuning khaki  kehijau-

hijauan dibawah emblem lambang Provinsi.  

 

Bagian Kedua 

Atribut dan Kelengkapan PDH  

Kemeja Warna Putih Beserta Penggunaannya 
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Atribut dan kelengkapan PDH kemeja warna putih beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Kartu identitas Provinsi dipasang pada saku sebelah kiri; 

b. Lencana KORPRI warna kuning emas dipasang di dada 

sebelah kiri di atas kartu identitas  dan papan nama; dan 

c. Papan nama dipasang pada dada sebelah kanan. 

 

Bagian Ketiga 

Atribut dan Kelengkapan PDH  

Batik Nasional atau Batik Daerah Beserta Penggunaannya 

 

Pasal 52 

(1) Atribut dan kelengkapan PDH batik nasional atau batik 

daerah beserta penggunaannya terdiri atas:   

a. Papan nama dipasang di dada sebelah kanan; 

b. Kartu identitas pegawai dipasang di dada sekelah kiri; 

dan 

c. Lencana KORPRI berbahan kuningan atau besi  atau 

metal atau aluminium atau titanium sepuhan kuning 
dipasang di dada sebelah kiri diatas kartu identitas 

pegawai. 

(2) Pemakaian atribut dan kelengkapan batik nasional atau 

batik daerah berlaku untuk penggunaan seluruh jenis 
pakaian batik pada semua Perangkat Daerah Pemerintah 

Provinsi.  

 

Bagian Keempat 

Atribut dan Kelengkapan PSH 

 Beserta Penggunaannya 
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Atribut dan kelengkapan PSH beserta penggunaannya terdiri 

atas: 



a. Papan nama dipasang di dada sebelah kanan; 

b. Kartu identitas atau kartu pegawai dipasang tergantung 

pada saku didada sebelah kiri; dan 

c. Lencana KORPRI berbahan kuningan dipasang di dada 

sebelah kiri di atas saku sebelah kiri. 

 

Bagian Kelima 

Atribut dan Kelengkapan PSR 

 Beserta Penggunaannya 
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Atribut dan kelengkapan PSR beserta penggunaannya terdiri 

atas: 

a. Papan nama dipasang di dada sebelah kanan; dan 

b. Lencana KORPRI dipasang di atas saku pada dada 

sebelah kanan dan berwarna kuning emas. 

 

Bagian Keenam 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap 

 Beserta Penggunaannya 
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Atribut dan kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Dasi yang dipakai bersama kemeja didalam jas; dan 

b. Peci hitam polos. 

 

Bagian Ketujuh 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Batik KORPRI 

 Beserta Penggunaannya 
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Atribut dan kelengkapan pakaian batik KORPRI  beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Peci atau kopiah warna hitam polos; 

b. Lencana KORPRI warna kuning emas dipasang pada dada 

sebelah kiri di atas kartu identitas pegawai; dan 

c. Papan nama dipakai pada dada sebelah kanan. 

 

 

 



Bagian Kedelapan 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

Linmas Beserta Penggunaannya 
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(1)   Atribut dan kelengkapan pakaian Linmas beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Badge LINMAS dipasang pada tengah lengan baju 

sebelah kiri; 

b. Badge Kementerian Dalam Negeri dipasang pada 

tengah lengan baju sebelah kanan; 

c. Tanda satuan bertulis LINMAS dipasang di atas  tutup 

saku baju sebelah kiri; 

d. Lencana KORPRI dipasang di atas tanda satuan  

bertulis LINMAS; 

e. Tanda monogram LINMAS dipasang di ujung kerah 

baju;  

f. Papan nama dipasang atas tutup saku baju kanan; 

g. Kartu identitas pegawai digantung ditutup saku 

sebelah kiri; 

h. Topi bertulis LINMAS warna kuning emas dibordir 
disebelah kiri, emblem Linmas diobras dibagian depan 

topi; 

i. Topi Linmas untuk pejabat eselon IV dibordir garis 

berwarna kuning emas dibawah emblem Linmas; 

j. Topi Linmas untuk pejabat eselon III  dibordir garis 
berwarna kuning emas dibawah emblem Linmas, 

ditambah lambang padi kapas setengah lingkar pada 

pet topi; 

k. Topi Linmas untuk pejabat eselon II dibordir  garis 
berwarna kuning dibawah emblem Linmas ditambah 

obras lambang padi kapas setengah lingkar pada pet 
topi yang ditengahnya dipasang dua bintang berwarna 

kuning emas dibordir sejajar; 

l. Khusus topi Linmas eselon satu dibordir  garis 
berwarna kuning dibawah emblem Linmas ditambah 

obras lambang padi kapas setengah lingkar pada pet 
topi yang ditengahnya terdapat satu bintang berwarna 

kuning emas dibordir lebih besar dari ukuran bintang 

pada topi eselon dua; dan 

m. Topi Linmas untuk pegawai non eselon tidak dipasang 

garis bordir warna kuning dibawah emblem Linmas. 

(2)  Topi Linmas di pakai bersama seragam Linmas pada saat 

upacara hari ulang tahun Linmas dan hari-hari tertentu 
yang berhubungn dengan Linmas sesuai dengan 

kebutuhannya. 



Bagian Kesembilan 

Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

Polisi Pamong Praja 

Beserta Penggunaannya 

 

Pasal 58 

(1) Atribut pakaian dinas Polisi Pamong Praja beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Tanda pangkat dipakai untuk menunjukan pangkat/ 
golongan ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi 

Pamong Praja, menggunakan simbol balok, teratai, dan 
bintang segi delapan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d 
menggunakan balok berwarna perunggu dengan 

ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 
0,5 (nol koma lima) cm, dengan sebutan pangkat 

disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang 

Pegawai Negeri Sipil; 

2. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d 

menggunakan balok berwarna perak dengan 
ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 

0,5 (nol koma lima) cm, dengan sebutan pangkat 
disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang 

Pegawai Negeri Sipil; 

3. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c 
menggunakan balok berwarna emas dengan ukuran 

panjang 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 0,5 (nol 
koma lima) cm, dengan sebutan pangkat 

disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang 

Pegawai Negeri Sipil; 

4. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b 
menggunakan teratai berwarna emas dengan 
ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) cm dengan 

sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, 

golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil; 

5. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e 
menggunakan bintang segi delapan berwarna emas  

dengan ukuran diameter 1,6 (satu koma enam) cm 
dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan 

pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil; 

6. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang 
segi delapan warna emas dan balok warna emas 

dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm 
lebar 0,5 (nol koma lima) cm dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 
(tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok 

berwarna emas; 



b) Pangkat kehormatan Wakil Gubernur 

menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 

(satu) balok berwarna emas; 

c) Tanda pangkat dipergunakan pada seluruh 

pakaian dinas Satpol PP;  

7. Tanda pangkat sebagaimana dipakai pada bahu 

baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua 
kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan 

ukuran lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 
bawah 5,5 (lima koma lima) cm, panjang 9 

(sembilan) cm; 

8. Tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju 
dengan bahan dasar logam warna kuning emas 

berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 
(empat koma lima) cm,  lebar bawah 5,5 (lima koma 

lima) cm, panjang 9 (sembilan) cm; dan 

9. Tanda pangkat untuk Pakaian Dinas Lapangan dan 

PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan 

golongan yang dikenakan pada kerah baju. 

b. Tanda jabatan dipergunakan untuk menentukan 

kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural 
yang berada di dalam lingkungan satuan kerja 

perangkat daerah Satpol PP dan dipasang pada saku 
dada baju sebelah kanan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan 
tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 (lima) 

cm warna kuning emas yang ditengahnya terdapat 
lambang Polisi Pamong Praja warna kuning emas di 

dalam bulatan berdiameter 3 (tiga) cm dengan 

warna kuning emas; 

2. Jabatan Struktural 1 (satu) tingkat dibawah 
Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk 
bulat berdiameter 4 (empat) cm berwarna kuning 

emas di tengahnya terdapat lambang Satuan Polisi 
Pamong Praja warna kuning emas di dalam 1 (satu) 

lingkaran hitam berdiameter 2,5 (dua koma lima) 

cm dengan warna kuning emas; 

3. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat dibawah 
Kasatpol PP menguunakan tanda jabatan 
berbentuk bulat berdiamerter 3,5 (tiga koma lima) 

cm baewarna kuning emas di tengahnya terdapat 
lambang Polisi Pamong Praja warna kuning emas di 

dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 (dua 

koma lima) cm dengan warna kuning emas; dan 

4. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada, angka 
1, angka 2 dan angka 3 terdiri dari tanda jabatan 
berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU 

I, PDU II, PDPP, dan tanda jabatan berbahan dasar 
kain (bordir) Pakaian Dinas Lapangan I, Pakaian 

Dinas Lapangan II serta PDPTI. 



c. Papan nama digunakan untuk menunjukan nama 

seseorang yang dipakai didada kanan 1 cm di atas 
saku baju, berbentuk empat persegi panjang dengan 

ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (Delapan) cm 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam 

dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan 

2. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki 

tua kehijauan-hijauan dibordir warna hitam 
dengan dan tulisan bordir warna hitam untuk 

Pakaian Dinas Lapangan dan PDPTI. 

d. Tulisan Polisi Pamong Praja terdiri atas; 

1. Tulisan Polisi Pamong Praja menunjukan individu 

yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak 
peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat yang dipakai 

di dada kiri 1 (satu) cm diatas saku baju; 

2. Tulisan Polisi Pamong Praja khusus untuk PDH, 
PDPP, PDU I, PDU II dibordir berbentuk empat 
persegi panjang dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, 

panjang 8 (delapan) cm, tulisan Polisi Pamong Praja 
dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna 

kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu 
berhati-hati dan berkoordinasi dalam menjalankan 

tugas; 

3. Tulisan Polisi Pamong Praja khusus untuk Pakaian 
Dinas Lapangan I, Pakaian Dinas Lapangan II dan 

PDPTI dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan  

bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan 

sesuai dengan warna baju. 

e. Lencana KORPRI dipakai simetris di atas lencana 

kewenangan yang terdiri dari lencana KORPRI  logam 
berbahan dasar logam kuningan dan lencana KORPRI 
bordir berwarna hitam dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Lencana KORPRI logam berbahan dasar logam 

kuningan digunakan untuk PDH, PDU I,  PDU II 

dan PDPP;dan 

2. Lencana KORPRI bordir digunakan untuk Pakaian 

Dinas I, Pakaian Dinas Lapangan II dan PDPTI. 

f. Monogram Polisi Pamong Praja dipasang pada ujung 

kerah atau leher baju PDH, PDU, PDU I, PDU II PDPP 
berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-

tengah bertulis Polisi Pamong Praja berwarna kuning 

emas dengan diameter 3 (tiga) cm. 

 

 

 



g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja dipasang 

simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan 
Polisi Pamong Praja, memiliki ukuran lebar 6 (enam) 

cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas 
dan panjang 8 (delapan) cm terdiri dari bahan dasar 
logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya 

dan bahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-
hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan 

dasar logam kuningan  dipakai untuk PDH, PDU I, 

PDU II dan PDPP; dan 

2. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan 

dasar kain dipakai untuk Pakaian Dinas Lapangan 

I, Pakaian Dinas Lapangan II, dan PDPTI. 

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol 

PP : 

1. Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya 
disingkat KEMENDAGRI terbuat dari kain bordir 
berwarna kuning dengan tulisan hitam berukuran 

1,5 (satu koma lima) cm dan panjang 7,5 (tujuh 
koma lima) cm dipasang pada lengan baju sebelah 

kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja; 

dan 

2. Badge Polisi Pamong Praja terbuat dari kain bordir 
warna biru, lebar 6 (enam) cm panjang 8 (delapan) 
cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di 

bawah tulisan Kementerian Dalam Negeri. 

i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah: 

1. Tulisan Pemerintah Provinsi dipasang pada lengan 
baju sebelah kiri simetris di atas badge Pemerintah 

Daerah yang terbuat dari kain bordir warna tulisan 
hitam berlatar kuning emas, ukuran sesuai dengan 

kebutuhan; dan 

2. Badge Pemerintah Provinsi dipasang pada lengan 
baju sebelah kiri simetris di bawah Nama 

Pemerintah Provinsi dengan ukuran sesuai 

kebutuhan. 

j. Emblem Polisi Pamong Praja terdiri atas: 

1. Emblem Polisi Pamong Paraja Besar berdiameter 7 
(tujuh) cm, lebar 6 (enam) cm, ditengah terdapat 

lambang Polisi Pamong Praja dengan diameter 5 

(lima) cm; 

2. Emblem Polisi Pamong Paraja sedang berdiameter 
3,5 (tiga koma lima) cm, ditengah terdapat lambang 

Polisi Pamong Praja dengan diameter 2,5 (dua koma 

lima) cm; 

 



3. Emblem Polisi Pamong Praja kecil berdiameter 2,5 

(dua koma lima) cm, ditengah terdapat lambang 
Polisi Pamong Praja dengan diameter 1,5 (satu 

koma lima) cm. 

k. Tanda Pengenal/ID dipakai pada lidah saku baju 

sebelah kiri; 

l. Tanda Kemahiran dipakai diatas papan nama sebelah 

kanan; 

m. Sepatu PDU, sepatu PDH, sepatu Pakaian Dinas 
Lapangan I, sepatu Pakaian Dinas Lapangan II, sepatu 

PDPP, sepatu PDPTI; dan 

n. Tongkat Komado dipakai khusus oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

(2) Kelengkapan pakaian dinas Polisi Pamong Praja  dan 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Tutup kepala terdiri dari mutz, topi, baret, helm dan 

jilbab : 

1. Mutz terbuat dari bahan kain laken dipakai untuk 

PDH. 

2. Topi terdiri atas: 

a) Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna 
khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita warna 

kuning dan bordir padi kapas warna kuning 

emas. 

b) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain 

warna khaki tua kehijau-hijauan; dan 

c) Topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna 

khaki tua kehijau-hijauan. 

3. Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna Khaki 

tua kehijau-hijauan. 

4. Helm terdiri atas: 

a) Helm PDPP terbuat dari bahan fiberglass warna 
putih, bagian dalam terdapat busa spons dengan 
penahan dagu menggunakan emblem Polisi 

Pamong Praja sedang. 

b) Helm dalmas terbuat dari bahan fiberglass 

warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup 
muka transparan, memiliki pelindung leher yang 

terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras 
dengan bagian dalam helm terdapat busa spons 

dengan penahan dagu dan menggunakan 

emblem Polisi Pamong Praja kecil. 

c) Helm motor terbuat dari bahan fiberglass warna 

khaki tua kehijau-hijauan, pentup muka 
transparan untuk menahan angin, bagian dalam 

helm terdapat busa spons dengan penahan dagu 
dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja 

besar. 



5. Jilbab terbuat dari kain bewarna khaki tua kehijau-

hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukan 

kedalam pakaian dinas. 

b. Kaos oblong terdiri dari kaos oblong warna khaki tua 

kehijau-hijauan dan kaos oblong warna putih : 

1. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan 

berlambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri 
dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi 

Pamong Praja dengan tinggi 5 (lima) cm dipakai 
untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali 

PDPTI. 

2. Kaos oblong warna putih berlambang Polisi Pamong 
Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung 

terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi 5 

(lima) cm dipakai untuk PDPTI. 

c. Ikat pinggang terdiri atas: 

1. Kopel rim terbuat bahan nilon warna hitam dan 

kepala kopel rim berbahan kuningan dilapisi nekel 
dan sepuhan warna emas dengan ukuran lebar 6,5 
(enam koma lima) cm, panjang 7 (tujuh) cm, 

bergambar lambang Polisi Pamong Praja dan 

dipakai pada PDPP.  

2. Kopel rim terbuat dari bahan nilon warna putih 
tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari 

bahan kuningan dan dipakai pada PDPTI. 

3. Kopel rim terbuat dari bahan nilao warna hitram 
tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari 

bahan kuningan dan dipakai pada Pakaian Dinas 

Lapangan I dan Pakaian Dinas Lapangan II. 

4. Ikat  pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna 
hitam dengan ukuran lebar 3,2 (tiga koma dua) cm, 

panjang 1,2 (satu koma dua) meter dan kepala ikat 
pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi 
nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran 

lebar 3,8 (tiga koma delapan) cm panjang 5,7 (lima 
koma tujuh) cm bergambar lambang Polisi Pamong 

Praja dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol 

PP. 

d. Kemeja lengan panjang berwarna putih berbahan 

katun dan dipakai untuk PDU I; 

e. Dasi berwarna hitam polos tanpa motif dipakai untuk 

PDU  I; 

f. Kartu tanda anggota terbuat dari bahan plastik ebonit 

warna putih dengan ukuran panjang 9 (sembilan) cm 
dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm diperuntukan untuk 

anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila 
diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan 

kewenangan yang dimiliki pemegangnya; 



g. Kaos kaki berwarna hitam dari bahan katun dan 

dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong 

Praja; 

h. Selempang berwarna terbuat dari bahan kulit/kulit 

sintetik dipakai pada PDPTI; 

i. Ban lengan terbuat dari bahan kulit sintetik berwarna 

biru dipakai pada PDPTI di lengan kiri dengan 

dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri; dan 

j. Drahrim terdiri atas: 

1. Drahrim silang ganda berwarna putih  dipakai pada 

PDPP. 

2. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada 

Pakaian Dinas Lapangan II. 

 

Bagian Kesepuluh 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus 

pada Dinas Perhubungan  

Beserta Penggunaannya 

 

Pasal 59 

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Dinas 

Perhubungan terdiri atas: 

a. Lambang Provinsi dengan tulisan”Prov. KEP. BABEL” di 
atasnya, dibordir  kain berlatar warna kuning dipasang 

pada lengan kiri; 

b. Lambang Perhubungan dengan tulisan ”DINAS 
PERHUBUNGAN” di atasnya, dibordir kain berlatar warna  

kuning dipasang pada lengan kanan; 

c. Nama pegawai dibordir pada kain berlatar warna biru 

gelap dengan tulisan serta bingkai kuning yang dibordir; 

d. Ikat pinggang dengan logo Perhubungan pada kepala ikat 

pinggang, tali berwarna hitam berbahan kanvas  yang 

dipakai bersamaan dengan PDH Perhubungan; 

e. Gesper dengan tali putih dipakai bersana dengan Pakaian 

Dinas Lapangan Perhubungan; 

f. Tanda pangkat atau pembeda golongan dibuat dari kain 

berwarna dasar biru, dibawah tanda pangkat bertulis 
”DISHUB” yang dibordir warna kuning dan dipasang pada 

lidah bahu pada pundak kiri dan kanan dengan  rincian 
gambar dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan Gubernur ini; 

g. Tanda jabatan atau pin Perhubungan terbuat dari logam 
dengan ukuran garis tengah 3 (tiga) cm dipasang 5 (lima) 

cm di atas saku baju sebelah kiri diatas emblem tanda 
penghargaan berwarna dasar sebagaimana tercantum 

pada Lampiran VI  Peraturan Gubernur ini. 



h. Emblem tanda kehormatan dipasang 1 (satu) cm di atas 

saku PDH/Pakaian Dinas Lapangan sebelah kiri di bawah 

pin Perhubungan; 

i. Tanda Keahlian atau kecakapan dapat dipasang di atas 

nama pegawai; 

j. Sepatu PDH Pria berwarna hitam menggunakan tali, 

sepatu PDH wanita warna hitam berhak setingi 3 sd 5 cm 
tanpa tali dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan berwarna 

hitam lars panjang berbahan kulit atau kulit sintetis 
sebagimana  tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 

Gubernur ini; 

k. Topi PDH Untuk Pejabat Eselon II/ Pejabat Tinggi Pratama  
terbuat dari bahan kain berwarna biru tua atau biru gelap 

dengan aksen garis berwarna kuning emas dengan lebar 1 
(satu) cm, Sisi kanan bawah terdapat bintang, sisi kanan 

atas terdapt pin Perhubungan dengan penjelasan 
sebagaimanan tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 

Gubernur ini. 

l.  Topi PDH Untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan 
Fungsional Umum tanpa tanda bintang dengan penjelasan 

sebagaimana tercantum  dalam Lampiran VI Peraturan 

Gubernur ini; 

m. Topi Pakaian Dinas Lapangan untuk Pejabat Eselon II 
atau Pejabat Tinggi Pratama dengan penjelasan 

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 

Gubernur ini; 

n. Topi Pakaian Dinas Lapangan untuk Pejabat eselon III dan 

IV dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI  Peraturan Gubernur ini; dan 

o. Topi Pakaian Dinas Lapangan Fungsional Umum dengan 
penjelasan sebagaimana  tercantum dalam Lampiran VI 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Bagian Kesebelas 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

pada Dinas Komunikasi  

dan Informatika Beserta Penggunaannya 

 

Pasal  60 

(1)  Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Dinas   
Komunikasi dan Informatika beserta penggunaannya 

terdiri 

 atas: 

a. Nama Reporter dipasang pada dada sebelah kanan di 

atas saku; 

b. Lambang Provinsi dipasang di lengan sebelah kanan; 

dan 



c. Tulisan ”babelprov.go.id” dipasang pada bagian 

belakang baju; dan 

d. Kartu Identitas Reporter dipasang pada saku dada 

sebelah kiri. 

(2) Penjelasan mengenai atribut dan kelengkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran IX   Peraturan Gubernur ini. 

 

Bagian Keduabelas 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Beserta Penggunaannya 

 

Pasal  61 

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah beserta penggunaanya 
sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Bagian Ketigabelas 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

pada Rumah Sakit Umum Daerah  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

Beserta Penggunaannya 

 

Pasal  62 

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta 

penggunaannya terdiri atas: 

a. Papan Nama dipasang pada dada sebelah kanan untuk 

sel. uruh jenis pakaian pakaian dinas ; 

b. Pin KORPRI dipasang pada dada sebelah kiri di atas kartu 

identitas Provinsi untuk seluruh jenis pakaian dinas; 

c. Lambang Provinsi Dipasang pada lengan sebelah kiri 

untuk pakaian berwarna orange; 

d. Kartu identitas Provinsi dipasang pada dada sebelah kiri 

di bawah pin KORPRI untuk seluruh jenis pakaian dinas; 

e. Lambang Bakti Husada dipasang pada lengan sebelah 

kanan untuk pakaian berwarna orange; dan 

f. Logo Rumah sakit dipasang pada dada sebelah kiri untuk 
pakaian Petugas IPSRS atau Petugas Praktek Lapangan 

berwarna biru muda dan pakaian Perawat Lapangan 

Warna Hijau Salem. 

 



Bagian Keempatbelas  

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

 Beserta  Penggunaannya 

 

Pasal  63 

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas Petugas Khusus 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta  

penggunaannya terdiri atas: 

1. Papan Nama dipasang pada dada sebelah kanan. 

2. ID card Provinsi dipsang pada dada sebelah kiri dibawah 

lencana KORPRI. 

3. Lencana KORPRI berbahan dasar sepuhan nekel yang 
disepuh warna emas dipasang pada dada sebelah kiri di 

atas kartu identitas provinsi. 

 

Bagian Kelimabelas 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  

pada Rumah Sakit Jiwa Daerah  

Beserta  Penggunaannya 

 

Pasal  64 

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta 

penggunaanya terdiri atas: 

a. Papan nama dipasang pada dada sebelah kanan untuk 

semua jenis pakaian dinas; 

b. Kartu identitas pegawai  Provinsi dipakai pada dada 

sebelah kiri untuk  pakaian dinas dokter, perawat dan 

pegawai manajemen yang berstatus sebagai PNS; 

c. Pin KORPRI dipasang pada dada sebelah kiri diatas saku 
dan kartu identitas untuk pakaian dinas dokter, perawat,  

pegawai manajemen berstatus sebagai PNS; 

d. Tanda Pengenal selain kartu identitas/ID card Provinsi 
dipasang pada dada sebelah kiri untuk pakaian dinas 

Petugas Keamanan; dan 

e. Lencana atau pin Satpam dipasang pada dada sebelah kiri 

untuk pakaian dinas petugas keamanan. 

 
 

 
 

 
 



Bagian Keenambelas 

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas pada Dinas 

Kehutanan 

Beserta Penggunaannya 

 

Pasal  65 

(1)  Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Dinas 

Kehutanan beserta penggunaanya teridiri atas: 

a. Topi Upacara; 

b. Emblem Polisi Kehutanan; 

c. Baju Kaos; 

d. Tanda Pangkat; 

e. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri); 

f. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah Kepolisian); 

g. Tanda Instansi/Unit Kerja; 

h. Tanda Kementerian kehutanan; 

i. Label Poisi Kehutanan; 

j. Papan Nama; 

k. Tali Pluit; 

l. Ikat Pinggang; dan 

m. Sepatu PDH. 

(2)  Rincian penjelasan dan penggunaan atribut dan 

kelengkapan pakaian dinas khusus pada Dinas 
Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 

Peraturan Gubnernur ini. 

 

BAB XI 

PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS 

 

Pasal  66 

(1)  Pakaian Kerja PHL  terdiri atas:                     

a. Pakaian kerja PHL  untuk pria berwarna biru muda, 
motif polos, lengan panjang atau pendek, satu buah 
saku luar di dada sebelah kiri, kerah tegak atau 

berdiri, tanpa menggunakan atribut apapun kecuali 
papan nama, celana panjang berwarna gelap tanpa 

lipatan di bagian bawah celana, ikat pinggang warna 
hitam, sepatu warna hitam jenis pantovel, kaos kaki 

berwarna gelap;  

 

 



b. Pakaian kerja  PHL  untuk wanita berwarna biru 

muda, motif polos, lengan panjang atau pendek, satu 
buah saku luar di dada sebelah kiri, kerah jatuh, 

tanpa menggunakan atribut apapun   kecuali papan 
nama,  rok panjang atau pendek atau celana panjang 
berwarna gelap tanpa lipatan di bagian bawah celana, 

ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam jenis 
pantovel tinggi minimal 3 (tiga) cm dan maksimal 5 

(lima) cm, kaos kaki berwarna gelap; 

c. Pakaian kerja PHL berlaku untuk seluruh pegawai 

honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
dipakai setiap hari kerja yaitu  Senin sampai dengan 

hari Jum’at.  

(2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PHL  
yang melaksanakan tugas atau yang akan 

melaksanakan tugas lapangan, pengamanan, 
penertiban dan pengawalan dapat dikecualikan dengan 

kata lain tetap menggunakan seragam Satuan Polisi 
Pamong Praja yang tidak dilengkapi tanda kepangkatan 
atau golongan dan  atribut lain yang dibedakan dengan 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS 

kecuali papan nama. 

(3)  Atribut yang akan dihilangkan pada  pakaian seragam 
anggota Satuan Polisi Pamong Praja  yang berstatus  

PHL   diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja  untuk membedakan anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja berstatus PNS dengan  anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja berstatus PHL  yang selanjutnya 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk 

melaporkan perbedaan atribut dimaksud kepada 

Gubernur. 

(4) PHL pada Dinas Perhubungan yang bertugas di 
lapangan dalam rangka penertiban dan pengaturan  di 
jalan raya dapat dikecualikan dengan kata lain tetap 

menggunakan seragam khusus Dinas Perhubungan 
yang tidak dilengkapi tanda kepangkatan atau golongan 

dan atribut lain yang dibedakan dengan petugas 
lapangan Dinas Perhubungan yang berstatus PNS 

kecuali papan nama. 

(5)  Atribut yang akan dihilangkan pada seragam petugas 
lapangan Dinas Perhubungan  yang berstatus sebagai 

PHL  diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan  
untuk membedakan petugas lapangan Dinas 

Perhubungan berstatus PNS dengan petugas lapangan 
Dinas Perhubungan berstatus PHL  yang selanjutnya 

Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban melaporkan 

perbedaan atribut dimaksud kepada Gubernur. 

(6)  Anggota Satpol PP berstatus sebagai PHL dan 

melaksanakan tugas administrasi di kantor wajib 
menggunakan pakaian kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1). 



(7) PHL Dinas Perhubungan yang melaksankan tugas 

administrasi di kantor wajib menggunakan pakaian 

kerja PHL  sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(8)  PHL  Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
bertugas atau yang akan bertugas di lapangan dalam 
rangka bantuan bencana dapat dikecualikan dengan 

kata lain dapat menggunakan seragam khusus Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

(9) PHL Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
melaksanakan tugas administrasi di kantor wajib 

menggunakan pakaian kerja pegawai harian lepas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(10) Bagi PHL pada Perangkat Daerah yang tidak termasuk 

dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) 

dan ayat (9) wajib menggunakan pakaian kerja pegawai 

harian lepas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(11) Pakaian untuk wanita berjilbab dan wanita hamil dapat 

menyesuaikan. 

(12) Pakaian kerja PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIII Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 67 

(1)  Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan 
pakaian dinas PNS dan pakaian dinas PHL di lingkungan 

Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur. 

(2)  Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 68 

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya 
dapat menggunakan Pakaian Dinas Linmas beserta 
atributnya pada upacara hari ulang tahun Linmas, acara 

atau hari peringatan  tertentu  yang berhubungan dengan 
Linmas serta acara lain yang berhubungan dengan 

Linmas. 

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya 

dapat penggunakan PDH warna  kuning khaki beserta 

atributnya pada acara tertentu sesuai dengan kebutuhan. 



(3) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya 

dapat menggunakan pakaian dinas khusus Dinas 
Perhubungan beserta atributnya pada upacara hari ulang 

tahun  Perhubungan, acara atau hari peringatan tertentu 

yang berhubungan dengan Perhubungan.  

(4) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya 

dapat menggunakan pakaian dinas khusus Dinas 
Kehutanan berserta atributnya pada upacara atau acara 

dan hari peringatan tertentu yang berhubungan dengan 

kehutanan. 

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya 
dapat menggunakan pakaian dinas khusus Polisi Pamong 
Praja berserta atribut dan kelengkapannya pada saat 

upacara hari ulang tahun Satuan  Polisi Pamong Praja, 
acara atau hari peringatan yang berhubungan dengan 

Polisi Pamong Praja. 

(6) Gubernur dan Wakil Gubernur oleh karena jabatannya 

dapat menggunakan pakaian khusus Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah atau seragam Tagana  
beserta atribut dan kelengkapannya pada saat upacara 

hari ulang tahun  Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah atau Tagana, acara atau hari peringatan yang 

berhubungan dengan Penanggulangan Bencana dan 

Tagana. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 69 

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, segala 
ketentuan yang mengatur mengenai pakaian  dinas Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung, pakaian kerja pegawai harian lepas di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Pasal 70 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 24 Januari 2018 
 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

ERZALDI ROSMAN 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 24 Januari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

YAN MEGAWANDI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 

NOMOR 3 SERI E 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

NIP. 19630306 198603 1 015  

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Tingkat I/IV.b 


