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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :  a.

BUPATI KONAWE,

bahwa  untuk  mcnciptakan  keseragaman,  mcmelihara  solidaHtas,

pcrsatuan, kcsatuan dan mcningkatkan cilra, wibawa, disiplin dan

tanggllng jawab pegawai negeri sipil perlu mengatllr mengenai

penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeH sipil di lingkungan

Pelnerintah Kabupaten Konawe;

bahwa schubungan dengan maksud huruf a dan untuk men聖 ゴukkan
identitas pegawal negeri sipil di lingkungan Peme五 ntah Kabupaten

Konawe perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat serta tanda

jabatan;

bahwa berdasarkan pertilnbangan sebagallnana dilnaksud huruf a dan

humfb tcrsebut di atas,maka pcrlu ditctapkan dcngan Pcra如 曖m Bupati
Konawe。

Undang― Undang Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah‐ Daerah Tingkat H di Sulawesi(Lembaran Negara

Republik lndOnesia Tahun 1959 Nomor 74, Talnbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

Undang― Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah(Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Talnbahan Lcmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang― undang Republik lndOnesia Nomor S Tahun 2014 tentalllg

Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 6,Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik hdOncsia Tahun

5494);

Undang… Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemenntahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndoFleSia Tahun

2014 Nomor 244,Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndOnesia

Nomor 5587):

Mengingat : 1.

b.
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Peraturan Peme五 ntah Nomor 60  Tahun 2008 tentang  Sistem
Pengendalian htem Peme五 ntah(Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahm 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesiaNomor 489o;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang〕 Disiplin Pegawal

NegeFi Sipil em腕震 Negara Republik hdonetta Tabun 2010 Nomor

74,Tambahan Lembaran Negara Reptblik lndonesia Nomor 5135);

Peraman Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 1007 tentang

Kewenangan Pemenntah Kabupaten Kollawe ddam pembagian Urusan

Pemerintahan cembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahm 2007

Nomor44J;

Peraman Daerah Kabupaten Konawe Nomor ll Tahun 2007 tentang

Sustanan orgmsasi dan Tata Ketta SekreLriat Dttr`血 dtt Sckretariat

DPRD serta Staf Abli(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe TttШ

2007 Nomor 45),sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir

dengall Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor l Tahlln 2010

tentang Perubahan Kedua Peraman Daerah Kabupaten Korlawe Nomor

ll Tahun 2oo7 tentang Susllnan Organisasi dan Tata Ktta SCkretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli(LembaFan Daerah

Kabupaten Konawe Tahm 2010 NomoF 78);

Peramm Daerah KJbupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Susllnan OFganiSasi dan Tata Ktta Dinas Daerah(Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Nom∝ 46),sebagaimana“ lah diubah beberapa kali

tr」日日し dengan Peraman E)aerah Nomor 4 Tahm 2013 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kollawe Nomor 12

Tahm 2007 telltang Susunan Organisasi dan Tata Ktt Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor H2ゝ

Peraman Dttrah Kablpaten Komwc Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Susllnal1 0rgalllsasi dan Tata Kela Lembaga T改 五s Daerah eembaran

Daerah Kabupaten Konawe Tahm 2007 Nomor 47),sebagalmana telah

diub■  beberapa kali teFakhir dengan Pe―  Daerah Kabupaten

Konawe Nomor l Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe NOmOr 13 Tahun 2007 tentang susllnan

Orgamsasi dan Tata Kttas Lembaga■ tts Daerah(Lemb証鑢 Daerah

Kabupaten Konawe Tahm 201 Nomor 109);

Permran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sllsllnan Ottanisasi dan Ttta Ketta Kecamatan dan Kelurahan

(LOmbaran D∞ rah豫えbⅦ,aten Konawe NOmOr 122)l
Peraman Mente五  Dalaln Nё gen Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraman Menten Dalalln Nege五 Nomor 60
Tahm 2007 Tenmg Pakanan Dinas Pegawai Negen Sipil Di
Lillgkungall DcpartcIIlcll Dalaln Ncgcn Dall Pemcrintah Dacrah;

Peraman Gubelnllr sulawesi Tcnggara Nomor 4 Tahun 2014 tcntang

PedoIIlan Pakaian Dinas Pegawal Negerl Sip]Di Lingngall

Pemerintah ProvIIIsi Sulawesi Tenggara.
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BABI
KETEWUAN UNIIUⅣ I

Pasal l

Dalttn Pcratwan ini yang dimaksud dongan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.

2.PemeHntah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupatcn Konawc.

3.Bupati adalah Bupati Konawe.

4。  Sekretaris I〕 aerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

5=Kcptta Sttuan KeJa Pcrangktt Dacrah adalah KepJa Satuan KeJa Perangkat Daerah

Kabupaten Kona、ve

6.Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Dacrah Kabupaten Konawe

7.Callntt dall Lllrah addah Camat dan Lllrah pada Pemerintah Kab■ lptten Konawe

8。 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe.

9。 Satuan Kcゴ a Pcrangktt pacrah yang sel廻 jutnya disebut sKPD adalah satuan Ketta

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

10.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerall Kabupaten Konawe

ll. Sekretanat Kecamatan dan Sekretarlat Kelurahan adalah Sekretariat Kecalnatan dan

Sekretariat Kelurahan pada Pellllerintah Kabupaten Konawe

12.POgawai NOgOri sipil yang sOlttjutnya discbut Pogawai adalah Pogawal Ncgc五 Sipil Daerah

yang bckeJa dilingkungan Pcmc五 ntah Kabupatcn Konawc.

13. Kelcngkapan pakdan dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau

digunakan Pegawai Nege五 Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas,wtt penggunaan

temasuk lencana korp五 ,papan nalna,ikat pinggang,atribut,tanda pangkat,tanda jabatan,

tanda pengcnal,muts dan/atau tutup kcpala,kaos kaki scrta scpam,

14.Pakaian Dinas addah pakaian scragaln yang dipakai llntuk menuniukkan identitas Pegawai

Negeri Sipil dalaln lnelaksanakan tugas.

15.Pakaian Dinas Harian yang selanJutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan

oleh Pegawai Negeri Sipil dalam inelaksanakan tugas sё harl― han.

16,Pakaian sipll Harian yang scl輌 utnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakall

dalarn inelaksanakan tugas schari‐ hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umllm.

17. Pakaian Sipil Reslni yang selanJutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang digunakan

pada upacara yang bukan upacara kenegaraan.

18.Pakdan Sipil Lengkap yang schゴutnya disingkat PSL adalah pakdan yang digllnakan pada

upacara‐upacara resmi kcnegaraan atau bepergian reslni keluar nege丘 .

19.Pakaian Dinas Lapangan yang scl輌 utnya disingkat PDL adalah pakaian yang digllnakan

dalaln mettalankall tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

20。 Atribut addah tanda pangk江 ,tandajabatan dan kelengkapan pakdan dinas yang digunakan

oleh Pcgawal Lingkup Pemerintah Kabuapten Konawe.

21=Tanda Pangktt adalah tanda― tanda yang mclcnょ api pよaian dinas scsl脚 dengan

golongan/ruang pada satuan keゴa perangkat dacrah.

22.Tanda Jabttan addah tanda¨ tanda yang melengkapi pakaian dinas sesud dengan jabatan

strukturd yang diiab江 olehpegawd neged sipil pada satuan ktta peran3ktt daerah、
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BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:

1. PDH Wama Khaki
2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam/gelap; dan

3. PDH Tenun Khas DaerahMotif Adat Tolaki
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

h. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas;

i. Pakaian Korpri; dan

j. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan
identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas

sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a angka 1 terdiri dari :

a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan lidah bahu warna khaki dimasukkan;

2. Celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;

3. Kerah baju berdiri;

4. Saku baju dua atas serata dada pakai tutup kiri dan kanan;

5. Saku celana empat, dua depan dan dua belakang, satu saku belakang pakai

tutup.

6. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai wama baju

dipasang di lidah bahu;

7. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV pada Sekretariat Daerah, SKPD

dan Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dibawah tutup

saku baju sebelah kanan;
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12. Papan nalna dengan dasar warna hitam, huruf nalna dan list warna putih

dipasang di atas saku sebelah kanan;

13. Ikat pinggang nilon、vtta hitarn dengan logo KORPRI;

14.Scpatu tutup warna hitaln pakai tali;

15。  Kaos kaki warna hitarngclap;dan

16. Pakai rnuts/tutup kcpala。

b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai bcrikut:

1.Kemaa lengan pendek/pttang dengan lidah bahu warna khaki tidak
dimasukkan;

2.Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok pttang/Celana pattang

sampal dengan matakaki sesuai wmabttu;

3.Kerah bttu rebah;

4。 Saku bttu tiga,saku dalam atas satu tanpa tutup di dada sebelah ki五 dan dua

bawah pakaitutup kiri dan kanan;

5,  Saku rok/celana dua depan:

6.Tanda pangkat scsuai dcngan golongan dengan warna dasar sesuai warlla bau

dipasang di lidah b血罵

7.  Lcncana KORPRI dipasang di atas saku sebelah ki壺 ;

8.  Logo Kabupaten dipasang dilengan ki五 ;

9.  Tanda lokasi Kabupatcn dipasang dilcngan kiri di atas logo Kabupatcn;

10, Tanda lokasi Provinsi dipasang dilengan kanan;

11.Papan nama dengan dasar warna hitam,hllruf nalna dan list warna putih

dipasang dada scbclah kanan;

12.Tanda jabttan struktllral Eselon Ⅱ,Ш dan Ⅳ Sekretttat Daerah,SKPD dan

Sekretariat Kecalnatan dan Sekretarlat Kelllrahan dipasang dada sebelah kanan

di bawtt papan llama;

13. Sepatu pantovel warna hitam;

14.Pakd muts/tutup kepala.

c.PDH Wanita be131lbab/wanita halnil menyesuaikan.

(3)PDH sebagaimana dimaksud Pasa1 2 huruf a angka 2 tcrdi五 dari l

a,PDH KemaaPutih pHa dengan atribut dan kelcngkapan sebagai beHkut::

1.Bttu kemaaputihpolos lenganpttjang/1engan pendek tanpa lidah bahu;

2.Kerah bttu berdiri;

3。 Saku bttu satu tanpatutup di dada sebelah ki五 ;

4.  Celana panJang panJang sampai dengan mata kaki wama hitargelap;

5.  Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah ki五 ;

6,  Papan nalna dengan dasar warna hitanl, huruf nama dan list warna putih

dipasang di dada sebelah kanan;

7.  Kaos kaki warlla hitaVgclap;dan

8.Sepatu tutup wma hitam pakaitali.

b.PDH Kemtta Putih wanita dengan atribut dan kelengkttan sebagai berikut::

1.Bttu kemtta putih polos lcngan panJang/1engan pendck tanpa lidah bttu;

2.Kerah bttu berdi五 ;

3.Saku bttu satu tanpa tutup di dada sebelah ki五 ;

4.Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok paゴ ang/Celana paまmg
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6.  Papan nama dengan dasar warna hitaln, huruf nama dan list warna putih

dipasang di dada sebelah kanan;dan

7.  Sepatu pantovel wma litam.

c.PDH Kcmtta Putih polos wanita bcttilbab/wanita hallnil menyesuaikan

(4)PDH sebagaimana dimaksud Pasa1 2 hurufa angka 3 terdi五 dari:

ao  PI)I‐ I tenunan khas daerah pHa dengan atribut dan kelengkapan scbagai berikut::

1.Bau kcm●a lengan pttang/1engan pcndck tanpa lidah bahu dengan Adat

Tolaki;

2.Kerah bttu berdi五 ;

3.Saku bttu satu tanpa tutup di dada sebelah kiH;

4. Celanapttang pttang sampai dengan mata kaki warlla hitaゴ gelap;

5. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

6.  Papan nalna dengan dasar warna hitaln, huruf nama dan list wama putih

dipasang di dada sebelah kanan;

7.  Kaos kaki warna hita」  gelap;dan

8,Sepatu tutup warna hitaln pakai tali。

b.PDH tenman khas dacrah waluta dcngan atribut dan kclcn3kapan sebagai be五 hti:

1.Bttu kemtta lengan pttang/1engan pendek tanpa lidah bahu dengan motifAd江

Tolaki;

2.Kerah bttu rebah;

3。 Saku bttu tigL Saku ddaln atas satu tanpa tutup di dada sebelah ki五 dan dua

bawah pakaitutup kiri dan kanan;

4.Rok 15 cm di bawah lutut tmtuk rok pendek dan rok pajang/celana pttang

sampai dengan mata kaki warna hita」 gelap;

5.  Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

6= Papan narna dcngan dasar warlla hitam,humf nama dan list warna putih

dipasang di dada sebelah kanan;dan

7.  Sepatu pantovcl warna hitalln。

c. PDH tcnllnall khas dacrah/Batik wanita bc可 1lbab/wanita hamil llncnycsuaikan

(5)Ba」 Pegawd Golongan IV/a ke atas ttau yang disamakan,selan memakd PDH

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dalam mettalankan tugas teientu dapat memak江

PSH.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari

maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. Jas lengan pendek warna gelap;

b. Celana panjangwarnasama dengan jas;

c. Kerah baju berdiri;
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f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. Papan nama dengan dasar wama hitam, huruf nama dan list warna putih di dada

sebelah kanan;

h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan
Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di
bawah papan nama;

i. Kaos kaki wama hitam/gelap;dan

j. Sepatu tutup wama hitam pakai tali;

(3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;

b. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjanglcelana panjang sampai

dengan mata kaki wama sama dengan jas;

c. Kerah baju rebah;

d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri'
e. Kancing enam buah;

f. Lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
g. Papan nama dengan dasar wama hitam, huruf nama dan list wama putih dipasang di

dada sebelah kenaq;

h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan

Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di
bawah papannama;

i. Sepatu pantovel warna hitam.

(4) PSH wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Rcsini

Pasa1 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalalln Pasa1 2 hllrufc,dipakai untuk menghadi五 upacara/acara

yang bukan upacara/acara kenegaraan, mene五 rna taFnu‐ tallnu luar negeri dan dipakai

disiang dan malam hari,

(2) PSR p五 a dengan atribut dan kelengkapan Sebagai bcrikut:

a.  Jas lengan panJang warlla gelap;

b.Celana pajang warna salna dengalljas;

co  Kerah berdiri dan terbuka;

d! Tiga saku,satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;

e.  Kancing liina buah;

■  Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah ki五 ;

go  Papan narna dcngan dasar warna hitam,hllruf nama dan list warna putih dipasang di

dada sebelah kanan;

h, Tanda jabatan struktllral Es010n II,Ⅲ  dtt IV Sckretariat Daerah,sKPD dan
Sckrctarlat Kecalnatan dan Sckretarlat Kclllrahan dipasang dada sebelah kanan di

bawah papan nalna;

i.  Kaos kaki warna hit〔Цτノgelap;dan

jo Sepatu tutup warna htam pakaitali.
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(3) PSR wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
a. Jas lengan panjang warna gelap;

b. Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok panjang/celana panjang sampai
dengan mata kaki warna sama dengan jas;

c. Kerah baju rebah;

d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
e. Kancing lima buah;

f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang

diatas saku kanan;

h. Tanda jabatan struktural Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah, SKPD dan

Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan dipasang dada sebelah kanan di
bawah papan nirma;

i. Sepatu pantovel warna hitam.

(4) PSR wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan

Bagian Kclima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasa1 7

(1)PSL sObagaimana dimaksud Pasa1 2 ayat(1)huruf d,dipakai pada upacara―upacara rcsmi

kenegaraan atau berpergian reslni kellllar nege五 .

(2) PSL p五 a

ao Jaslengan panJang w〔 Ina bebas;

b. Tiga saku,satu dalaln di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiЁ ;

co Celana pttang seSuai warnajas;

d. Kelnc」 a,bcrdasi;dan

eo  Sepatu tutup warna hitam pakai tali.

(3) PSL wanita
a.  Jas lengan panJang warlla bebas;

bo  Tiga saku,satu didada sebelah ki五 dan dua dibawah kanan dan kiri;

co Rok 15 cm di bawah lutut untuk rok pendek dan rok pttang/Celana pttang Salnpd

dengan mtta kaki sesutt warnaja銚

d,Bluos/kcmaa dan syal;dan

eo  Scpatu pantovcl warlla hitam.

(4) PSL wanita beゴ ilbab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagitt Kccnam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

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

tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
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(3) PDL wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, warna dapat disesuaikan dengan kondisi teknis
operasional lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara

Camat dan Lurah

Pasa1 9

PDH dan PE)U Camat dan Lurah sebagailnana diinaksud dalam Pasa1 2 huruf fdan huruf g,dapat

bcrpedoman ptta Pcraturan Buptti ini sepattang tidak benentangan dengan pertturall

pcttcrintall yang mengatur tctang pakaian dillas camat dan lllrah yang masih bcrlaku.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

Pakaian LINⅣlAS scbagailnana dilnよ sud dalaln Pasa1 2 hurufh,terdiri dari l

(1)Pakaiall LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai be五 kut:

a.KOmttalcngtt pOndek LINMAs dimasukkan;
b.Kcrah bttu berdi五 dan di可 ung kerah memakailogo LINMAS;

c.  Saku atas dua tcltutup kanan dan kiri;

d.  Lidah bahu,nllemakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan、 「anla

dasar sesuai warna bttu;

c,Cclana pttang sCSuai wama bttu;

l Tandajabttan struktural dipasang di b〔Ⅳah tutup saku dada sebelah kanan;

go  Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;

h.Ⅳlemakai badge LINⅣIAS;

i.  Tanda lokasi dipasang dilengan ki五 di atas logo hansip;

j, Logo Kabllpatcn dipasang di lcngan ki五
.

k.  Papan nama dengan dasar wama hitalla,huruf nama dan list harlla putih dipasang

diatas saku kanan;

1.  Ikat pinggang n1lon warna hitam dcngan tilnang lambang KORPRI;

m. Kaos kaki wama hitaΠ ゴgelap;dan

n,  SOpatu tutup wama hitam pakaitali:

(2)Pakaian LINMAS Wallita dengan dribut dan kelengkttan sebagai berikut:

a.Kemlalengan pendek/pattang LINMAS dimasukkan;

b.Kerah baiu rebah dan di ttllllg kerah memakailogo LINNIAS;

c.  Saku atas dua terttltup kanan dan ki五 ;

d,  Lidah bahu,rrlemakai pangkat sesual dcngan go10ngan kcpangkatan dengan、 vama

dasar sesuai warna bttu;

c.Rok 15 cm di ba、 vah lutut untuk rok pendek dan rok panJan3/CClana pattang sampai

dengan mtta kaki sesud dengal■ wan■abう u;

f Tandajabttan struktural dipasang di dada sebelah kanan;

g, Lcncana KORPRI dipasang di atas saku scbclah kiri;

h. ⅣIernakai badge Lnヾ ⅣlAS;
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1. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI;
m. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kcscmbilan

Pakttan KORPRI

Pasa1 11

Pakaian KORPRI sebagaimana dilllaksud dalam Pasa1 2 hurufi,terdiri dari:

(1) Pakaian KORPRI Pria dengan kelengkapan sebagai berikut.

a・ Kcmaa lcngan panJang kOrpi:

b.Kerah bttu berdi壺 ;

co  Saku atas satu terbuka sebelah kiri;

do Celana panJang warna hitam;

eo Tandajabttan ttruktllrd dipasang dada sebelah kanan;

f Lencana KORPRI dipasang diatas saku scbolah kiri;

g.  4ヽcn■akai kopiah、 ″ma hitam。

bo  Papan llallna dcngan dasar warlla hitaIIn,huruf nalna dan list warna putih dipasang

dittas tandajabttan sebelah kanan;

c.  Ikat pinggang nilon warna hitalln dengan tiinang lambang KC)RPRI;

do Scpatu tutup wttna hitam pakaitali,

(2) Pakaian KORPRI Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:

a.Kemaalengan paゴ ang kOrp五 ;

b. Kerah bttu rebah;

c.  Saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan ki五 ;

do Rok 15 cm dibawahlutut/rok/cclana panJang sampai dcngan mata kaki wma hitam;

e.Tandajabttan struktural dipasallg dada sebclah kanan;

■  Lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;

go  Sepatu pantovel wama hitam.

ho  Papan nma dengan dasar warlla hitam,huruf nama dan list warna putih dipasang

diatas tandajabttan scbclah kanan;

i.  Ikat pinggang rulon warna hitam dengan tillnang lambang KORPRI;

jo Sepatu pantovel warlla hitam.

Bagian Kesepuluh

Pakaian 01ah Raga

Pasal 12

Pakaian 01ah Raga sebagimana dimaksud Pasa1 2 httfj beFupa tFaining spark dengan sepatu

kets dipakai pada saat senam atau ketta bhakti dan kegiatan¨ kegiatAn bersifat keolahragaan

lainnya.

Pasal 13

Model pakaian dinas di lin3kllngan PemeHntah Kabupatcn sebagdmana dimaksud dalarn Pasa1 2

tcrcanm pada Lalnpiran I Peraturan ini.

Pasa1 14
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(2) Model PDH tenunan khas daerah motif adat tolaki disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi,
estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB HI
題 LENGKAPAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :

a. Tutup Kepala;

b. TandaPangkat;

c. TandaJabatan;

d. Lencana Korpri;

I' TandaJasa;
f. Papan Nama;

g. Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah; dan

h. TandaPengenal;

Bagian Kcdua

Tutup Kepala

Pasa1 16

Tutup Kepala scbagaimana dimaksud pada Pasa1 15 hurufa tcrdin dari:

a.  Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitaln;

bo Kopiah terbuat dari ballan dasar kain wama hitam;

c.  Mutz terbuat dan bahan dasar waFna khaki pakailo8o daerah;

d.  Topilapangan terbuat dan bahan dasar wama khaki pakailogo daerah。

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

status selaku pejabat menurut golongan/ruang;

15 huruf b menunjukkan tingkat dalam

(2)Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ay載 (1)menggunakan simbol melati,dengan
warna pangkat sesual golongan/ruang;

(3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat(1)menggllnakan warna dasar pangkat
sesuai warlla bttu(khaki/1irllnas);

(4) Tanda Pangkat scbagaimana dimaksud pada ayat(1)tcrdi五 dari:

a.  Golongan l rllang a hingga golongan l rtlalllg c menggunakan simbol lnclati bewarna

perlnggu berdiameter l,5cm,wama dasar sesuai wama bttu dengan sebutan pangkat

disesuaikan dcngan golongaD/ruang PNS;

b.  Golongan l rtlan⊆ d meng2unakan simbol lnelati bclwama perunggu berdialneter 195
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Golongan II ruang a hingga golongan II ruallg c menggunakan sirnbol melati

berwama perak berdiameter 195 cm,warlla dasar sesuai warlla bttu dengan sebutan

pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;

Golongan II ruang d lnenggunakan simbol rnelati bcrwarna perak berdialneter l,5 cnl,

warna dasar scsuai warlla bttu dengan talnbahan bist warlla cmas,sebutan pangkat

disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;

Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol lnelati warna

emas berdialneter l,5 cm,warlla dasar sesuai wma bttu dengan list warlla merah

untuk pemallgku jabatan stmkturd sebutan pangkat disesuaikan dengan

golongan/ruang PNS;

Golongan III ruang d menggunakan siinbol melati benvama emas berdiallneter l,5

cm,warlla dasar sesuai warna bttu dCngan tambahan bist benarna emas dengan list

warna merah untuk pcmangkujabttan struktural scbutan pangktt discsuttkan dcngan

golongan/ruang PNS;

Golongan IV ruang a hingga golongan FV ruang c menggunakan silnbol melati

beparna emas berdialneter l,5 cm,warllla dasar sesuai warna bttu,biSt warna emas

lebar l cm panJang 6,5 cm dcngan litt warllla merah untuk pemangku jabatan

stmktwd dengan sebutan pangkd discsuaikan dcngan pangk飩 ,golongan/rllang PNS:

Golongan IV ruang d inenggunakan silnbol inelati berwma emas dialneter l.5 warlla

dasar sesuai warna bttu,biSt warna emas iebar l cm panJang 6,5cm,bist tutup warna

emas lebar O,5 cm dengan list warna merah untuk pemangkujabatan stmktural;

Golongan IV ruang e inenggunakan siinbolrnelati berwma emas berdialneter l,5cm

wama dasT omas dongan list warna mcrah untuk pcmangkujabttan struktural dongan

sebutan pangkat disesllЯ ikan dengan pangkat,golongan/ruang PNS;

Tanda pangkat keho.11latan inenggunakan siinbol Bintang berdiallneter l,6 cm dcngan

ketentuan sebagai benkut:

1.Untuk Pangkat Kehollllatan Bupati NIlcnggunakan 3← ig→ bintang bewarna

cmas;

2.Untuk Pangkat Kehorlnatan Wakil Bupati Menggllnakan 2(du→ bintang

berwarna emas;

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 18

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan tingkatan
jabatan struktural pada Sekretariat Daerah, SKPD dan Sekretariat Kecamatan dan
Kelurahan;

(2)Tanda Jabttan bermngsi untuk menentukan kewenangan ddaln jabttan dari paab江
stttral;

(3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)terbuat dari ballan dasar

logalln bcrbentuk bulat sinar bettari dengan jllmlah 45 jarijari yang ditengahnya terdapat

bulatan beseia lambang daerah sesuai warna Lambang Daerah ditengahnya dengan

diameter dan warna rnasing― masing bulatan sesll,i eselon sebagai berikut:

ao Esclon II ytttu Sckretaris D¨ rah mcnggllnakan tanda jabttan dcngan bulatan sinar

beゴ ari berdiameter 6 cm bcwarna kuning cmas bulatan ddaFn berWarna kulling emas

bcrdialnctcr 4 cm;

h  Esclon II vaitll Para Kenala SKPD mcnggllnakan tanda iahatan dengan hlllatan sinar

d.

h.
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c. Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang pada SKPD dan Kepala Bagian pada

Sekretariat Daerah menggunakan tanda jabatan dengan bulatan sinar berjari

berdiameter 4,5 cm berwarna perak dan bulatan dalam berwama kuning emas

berdiameter 2,5 cm;

d. Eselon IV yaitu Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi menggunakan

tanda jabatan dengan bulatan sinar berjari berdiameter 4,5 cm berwarna perak dan

bulatan dalam berwarna perak berdiameter 2,5 cm;

(4) Tanda Jabatan dikenakan pada saku baju dan atauldada sebelah kanan;

(5) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada seluruh pakaian dinas

PNS;

Bagian Kelima
Lencana Korpri

Pasal 19

(l) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua pakaian

dinas;

(2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas;

(3) Leneana Korpri dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 20

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan

karenajasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara;

(2) Tanda jasa dipakai didada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah

tanda jasa.

Bagian Ketujuh
PapanNama

Pasal2l

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf f menunjukkan nama seseorang yang

dipakai didada kanan 1 cm diatas saku;

@ Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bahan dasar ebonit/plastik, warna

hitam dengan tulisan warna putih;

Bagian Kedelapan
Tulisan dan Lambang Pemerintah Daerah

Pasal22

/1\ \T^*^ D^'.o*inrah rlitamnerken disehelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu. terbuat dari kain



-15‐

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 07 Tahun 2014
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi..

Pasal 29

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang atas dasar suatu ketentuan tersendiri telah memiliki
aturan tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut sendiri masih tetap berlaku, namun pada
keadaan dan / atau situasi tertentu agar tetap berpedoman pada keputusan ini.

Pasal 30

Untuk pakaian dinas dan atribut Camat dan Lurah tetap berpedoman pada 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

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Dhetapkan di Unaaha

5 -   2016

KONAWE,

KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha

Padatanggal, 4-b- 2016

Pembina Utama Pluda,IV/c

Nip.195908181981031023

BERITA DAERAH KABUPATEN KONA恥 /E TAHUN

AERAⅡ

a1t
2016 NOMOR ..=:.'
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LAM[PIRAN I :PERATURAN BUPATI KONAWE
NONIIOR  :    TAHUN 2016
TANGGAL:         2016

1. MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

A.PAKAIAN DINASI‐ IARIAN(PDH)

1.PDH PRIA

Keterangan:

a. Lidah bahu

b. Kancing baju

c. Papan nama

d. TandaJabatan

e. Ikat pinggang

f. Saku celana depan

g. Krah baju

h. Lencanakorpri

i. Nama Pemerintah Kabupaten

j. Lambang Kabupaten

k. TandaPengenal

l. Sambungan bahu

m. Lengan Pendek

n. Sakucelanabelakang

o. Nama Pemerintah Provinsi

p. TandaPangkat

q. TandaJabatan

r. Saku Baju
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2.PDH WANITA

Keterangan :

a. Papan nama

b. Kancing baju

c. Krah rebah

d. Lencana korpri

e. Lambang Kabupaten

f. Nama Pemerintah Kabupaten

g. TandaPengenal

Saku depan

Rok

Nama Pemerintah Provinsi

Lidah Bahu

Tanda Pangkat

Tanda Jabatan

h.

i.

j.

k.

l.

m.
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3.PDH WANITA BEⅢ ILBAB

Keterangan:

a. Papan rulma

b. Kancing baju

c. Krah rebah

d. Lencana Korpri

e. Lambang Kabuupaten

f. Nama Pemerintah Kabupaten

g. TandaPengenal

Saku bawah dengan tutup

Rok Panjang

Nama Pemerintah Provinsi

Tanda pangkat

Tanda Jabatan

ｈ

　

・■
　

・Ｊ
．

ｋ

　

Ｌ
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4.PDH WANITA HAMIIL

Keterangan:

a. Papan nama

b. Kancing baju

c. Flui

d. Krah rebah

e. Lencana Korpri

f. Nama Pemerintah Kabupaten

g. Lambang Kabupaten

h. TandaPengenal

i. Flui belakang

j Nama Pemerintah Provinsi

k. TandaPangkat

l. Tanda Jabatan

Belakang

―
―

―

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌｌ

＝

―Ｉ

Ｈ

Lf

8eLkang

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ＩＩ

Ｉ Ｉ

＝

＝

＝

Ｈ

＝

＝

Ｈ

＝
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5.PDH働 個EJA恥FttAPUT]H WANITA

Keterantani
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B.PAKAIAN SIPIL HARIAN(PSH)

1.PSH PRIA

ｄ

　

ｒ

　

　

ｅI I

Keterangan:

a. Krah berdiri

b. Lencana Korpri

c. Sakubajudepan

d. TandaPengenal

e.

■

g.

h.

Saku bawah dengan tutup

Kancing

Papan nama

Tanda Jabatan
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2.PSH WANITA

Keteranqan :

a. Krah berdiri e. Saku bawah dengan tutup

b. Lencana Korpri f. Kancing

c. Saku baju depan g. Papan nama

d. TandaPengenal h. Tanda Jabatan

ｄ

　

Ｆ

　

　

　

ｅ
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3.PSH WANITA BERЛLBAB

Keterangan:

a. Krah berdiri e. Kancing

b. Lencana Korpri f' Saku bawah dengan tutup

c. Saku baju depan g. PaPan nama

d. Tanda Pengenal h. Kerudung

i. TandaJabatan

ｃ
　
　
　
　
ｉ

ｅ
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C.PAKAIAN SIPIL RESMI(PSR)

1.PSR PRIA

…

[ 1

ｄ

　

ｆ

　

　

ｅ

Keterangan:

a. Krah berdiri e. Saku bawah dengan tutup

b. Lencana Korpri f. Kancing

c. Saku baju depan g. Papan nama

d. TandaPengenal h. TandaJabatan
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2.PSR WANITA

ｇ

　

ｈ

o

E
o

Keterangan:

a. Krah berdiri e. Saku bawah dengan tutup

b. Lencana Korpri f. Kancing

c. Saku baju depan g. PaPan nama

d. Tanda Pengenal h. Tanda Jabatan
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3.PSR WANITA BERJILBAB

Keteranqan :

a. Krah rebah f. Saku bawah dengan tutup

b. Lencana Korpri g. Papan nama

c. Saku baju atas h. Kerudung

d. Tanda Pengenal i. Tanda Jabatan

e. Kancing
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4。 PSR WANITA I‐IAMIL

Keterangan:

a. Krahrebah d. TandaPengenal

b. Lencana Korpri e. Kancing

c. Saku baju atas f. Papan nama

g. Tanda Jabatan
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D.PAKAIAN SIPIL LENGKAP(PSL)

1.PSL PRIA

Keterangan :

a. Kemeja warna putih d. Saku atas jas

b. Dasi e. Saku bawah jas dengan tutup

c. Lengan panjang f. Kancing



-16-

2.PSL WANITA

Keterangan :

a. Kemeja warna putih d. Saku atas jas

b. Dasi e. Saku bawah jas dengan tutup

c. Lengan panjang f. Kancing
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3. PSL WANITA BERJILBAB

E}
I

Keterangan:

a. Kemeja warna putih d. Saku atas ias

b. Dasi e. Saku bawah jas dengan tutup
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4.PSL WANITA HAMIL

Keterangan :

a. Kemeja wama putih c. Lengan panjang

b. Dasi d. Kancing
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EoPAKAIAN DINAS LAPANGAN(PDL)

1.PDL PRIA

Keterangan:

a. Lidah bahu

b.Kancing bttu

c. Papan nma

d. Tanda Jabatan

c. Ikat pinggang

i  Saku Celana depan

g. Krah baiu

h. Lencana Korpri

i,Nalna Pemerintah Kabupaten

j.Lallnbang dacrah Kabupaten

k. Tanda Pengenal

l.Salnbllngan bau

mo Saku Celana belakang

n. NaFna Pemcnntah Provlnsl

o.Tanda Pangkat

po Saku Bau
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F.PAKAIAN DINAS PERLINDttGAN MASYARAKAT(LINMAS)

1.LINIMAS PRIA

Keterangan:

a. Lidah bahu

b. Kancing baju

c. Papan nama

d. TandaJabatan

e. Ikat pinggang

f. Saku celana depan

g. Krah baju

h. Lencanakorpri

i. Papan Nama Linmas

j. Lambang Linmas

k. Saku Baju

l. Sambungan bahu

m. Lengan Pendek

n. Saku celana belakang

o. Lambang Depdagri RI

p. TandaPangkat

q. Pin Linmas

r. Saku Depan
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2.LINMAS WANITA

Keterangan:

a. Papan nama

b. Kancing baju

c. Krah rebah

d. Lencana korpri

e. Lambang Linmas

f. Papan nama Linmas

g. TandaPengenal

Saku depan

Rok

Lambang Kemendagri

Lidah Bahu

Tanda Pangkat

Pin Linmas

Tanda Jabatan

h.

i.

j.

k.

1.

m.

n.
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3。 LINMAS WANITA BERJILBAB

Keterangan:

a. Papan nama

b. Kancing baju

c. Krah rebah

d. Lencana Korpri

e. Lambang Provinsi

f. Papan Nama Linmas

g. TandaPengenal

Saku bawah dengan tutup

Rok Panjang

Lambang Depdagri

Tanda pangkat

Pin Linmas

Tanda Jabatan

h.

i.

j.

k.

l.

m.
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4. LINMAS WANITA HAMIL

l
Belakang

Behkang

Keterangan:

a.  Papan narna

b.Kancing bttu

c.Flui

d.  Krah rebah

eo Lencana Korpri

t Pa7pan Nama Linmas

g.Lambang Linmas

h. Tanda Pengenal

i.  Flui belakang

j.Lambang Depdagri

k.Tanda Pangk試

1. Pin Linmas

m.Tanda Jabatan

m
Dep
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G. PAKAIAN KORPRI

l.KORPRIPRIA

ｔ
．
　

ｔ
農
彎

．
　
　
　
　
ゃ
プ
．．
望

・■
・
・
　

，

Lencana Korpri

Papan Nama Pegawai

Tanda Jabatan

Celana Panjang:

Warna Biru Tua/Hitam
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2.KORPRI WANITA

Lencana Korpri

Papan Nama Pegawai

Tanda Jabatan

Warna Biru Tua/Hitam

Paniang Rok 15 cm

berada di bawah lutut
,dan untuk Wanita

Berjilbab Paniang

Semata Kaki



LAⅣ[PIRAN H:PERATURAN BUPATI KONAWE
NOⅣ10R  :    TAHUN 2016
TANGGAL:         2016

TANDA PANGKAT,TANDA JABATAN DAN PIUTS

l.  TANDA PANGKAT

A.TANDA PANGKAT BAGIPEJABAT STRUKTURAL ESELON H,HI DAN IV

!ekcla

轟0.. tt i「 'を ,1
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B. TANDA PANGKAT STAF GOLONGANIV,Ⅱ I,Ⅱ DANI

自
■
■
■
Ｊ
目
■
■
司
ｄ

■
¨

Ｆ
‥
ξ
ｌ

攀
一・洟
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TANDA JABATAN

MUTS

:lrd

攀
■
■
■

::「c

奪
一

攀

癬

l■

攀

審

吻
‐

|



MUTS WANITA

l. Mutz Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Dari depan

Bahan dasar wama khaki

a. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon II dari samping

b.

Lambang Daerah Kabupaten Konawe
Bisban warna kuning emas ukuran 1,20 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Golongan IV dan Gol. III dari

samping

Lambang Daerah Kabupaten Konawe

Bisban warna emas ukuran 0,80 cm



c. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping

Lambang Kabupaten Konawe

Bisban warna Perak ukuran 0,80 cm

d. MutzPegawai Negeri Sipil Gol I dari samping

KOPIAII.

DARI DEPAN

Keterangan:Bahan dasar kain wana hitalln polos.

5。 LAMBANG KABllIPATEN KONAWE

Lambang Daerah Kabupaten Konawe

Bisban warna perunggu ukuran 0,80 cm

DARISAMPING

6.LENCANA KORPRI.

／

Ｌ



7.PAPAN NADIA.

MAKMUR

8CM

8。 NAPIA PEPIERINTAH KABUPATEN

1,5CM

9。 NAⅣ臥 PEMERINTAII PROVINSI

6CM

IKONAWE,

KERY SAIF KONGGOASA

が
uPATEN KON■ に、
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : lL TAHUN 2016

raNcclr: 4 -5- zoto

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

BUPAI IKONAWE,

No。 Jenis Pakaian
Hari/

Waktu Penggunaan
Keterangan

PDH warna khaki Senin dan Selasa

2.
KemeJa Putih

Celana/Rok Hitam/Gelap
Rabu

3. PDH Tenunan Khas Daerah

Kamis

Pada waktu/acara resmi

tertentu diluar hari kerja

Pada kegiatan di luarjam
kantor/di luar kantor

Sesuai Ketentuan Acara

4. Pakaian Olah Raga Jumat

Bila hari jumat bertepatan

dengan kegiatan rapat

maka menggunakan PDH
Tenunan Khas Daerah

5。 Pakaian KORPRI

o Setiap tanggal 17 bulan

berjalan
o Hari Besar Nasional
. Hari Ulang Tahun Korpri

Bila hari senin bertepatan

tanggal 17 menggunakan
pakaian Korpri

6. PSL dan/atau PSR Pada Acara Resmi Sesuai Ketentuan Acara

7. PDL

Pada saat mcttdankan

tugas operasinal lapangan

Mengikuti kttungan

keゴa Buptti/Wakil

Bupati

8。 LINMAS Hari Ulang Tahun Linmas Sesuai Ketentuan Acara

:〕
ft'・ ∵ ::li fう ll l]や憑ASi

ASiSTEN ADM.UMUM

DlNAS′ BADAN/KANTOR

KERY SAI ′KONC00ASA


	IMG_20160921_0001.pdf
	IMG_20160921_0002.pdf

