SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
No
1.

Uraian

Keterangan

Belanja Atribut Pegawai
a. Topi Baret berbahan bludru warna coklat.
Emblem Pol PP, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di
b. tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah
5 cm.
Sepatu PDL, berbahan kulit warna hitam, bertali dan bersleting di
c.
sebelah dalam. Standar TNI/POLRI.
Peluit berwarna hitam dan Tali peluit berbahan nilon dan
d.
berwarna hitam.
e. Pisau (Sangkur)/ Pisau Belati, bahan baja.
Ikat Pinggang Besar (Kopel), berbahan nilon warna hitam, setiap 7
cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat
f. dari bahan Plastik dan drah rem bahan nilon warna hitam dengan
pengencang tali terbuat dari plastik.
Topi Linmas, warna hijau dengan lambang Kabupaten Bangka
Tengah di bagian depan. Sebelah kiri bertuliskan "LINMAS" dan di
g.
sebelah kanan bertuliskan "BANGKA TENGAH" dengan ukuran
huruf 1 cm.
h. Kaos Kaki, berbahan semi sintetis, tebal, warna hitam.
Kaos Oblong Untuk Pol PP, terbuat dari bahan semi sintetis warna
khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di
i. dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi
Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
Kaos Oblong untuk Linmas, berbahan semi sintetis warna hijau
dengan lambang LINMAS di dada sebelah kiri dan diatasnya
j. terdapat tulisan "SATLINMAS". Di bagian belakang baju terdapat
tulisan "LINMAS" dengan tinggi huruf 5 cm.

2.

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
a. Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP
Spesifikasi:
Baju

-

Bahan kain Super High Twist yang lebih mengkilap dan rapih,
warna khaki tua kehijau-hijauan

lengan panjang, tidak bermanset dengan kerah rebah dan
berkancing 7 (tujuh) buah.
Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah
- atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing
berkancing 1 (satu) buah.
- bertali kur di bagian belakang sebelah kanan.
Warna PDL bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang
statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak, disamakan
dengan warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa tanda pangkat
dan lencana KORPRI.
Celana
Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijauhijauan.
Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (buah)
saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua)
- buah dan 2 (dua) buah saku tempel belakang tertutup masingmasing 2 (dua) buah kancing.
-

1. Berat kain, g/m2 (g/m) 249-250 (381-382)
2. Kekuatan Tarik Kain/2,5 cm
- arah lusi, N(kg) 558-559 (56-57)
- arah pakan, N (kg) 300-301 (30-31)
3. Komposisi Benang Lusi Poliester 100 %
4. Komposisi Benang Pakan Poliester 100%
5. Ketahanan Luntur Warna Terhadap
a. Pencucian 40 C
- perubahan warna 4-5
- penodaan pada poliester 4-5
- penodaan pada kapas 4-5
b.Keringat
1) Asam
- perubahan warna 4-5
- penodaan pada poliester 4-5
- penodaan pada kapas 4-5
2) Basa
- perubahan warna 4-5
- penodaan pada poliester 4-5
- penodaan pada kapas 4-5
c. Gosokan
- Kering 4-5
- Basah 4-5

Atribut
Badge Polisi Pamong Praja yang dibordir dikenakan pada lengan
baju sebelah kanan.
Tulisan " Kementerian Dalam Negeri" yang di bordir di kenakan
diatas Badge Polisi Pamong Praja.
Badge Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bordir dikenakan
pada lengan baju sebelah kiri.
Tulisan "Pemkab Bangka Tengah" bordir di kenakan diatas Badge
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
Tanda Pangkat Bordir di kenakan di bagian kiri dan kanan kerah
baju.
Nama masing-masing anggota Satpol PP di bordir di atas saku
baju sebelah kanan.
- Tulisan POL-PP bordir dikenakan di atas saku sebelah kiri.
- Lambang Pol PP bordir di kenakan di atas tulisan POL-PP
Lencana KORPRI bordir di kenakan di atas Lambang Pol PP.
-

b. Pakaian Dinas Lapangan LINMAS
Spesifikasi:
Baju

-

Bahan kain Super High Twist yang lebih mengkilap dan rapih,
warna hijau muda.

- lengan panjang, tidak bermanset dengan kerah rebah.
Mempunyai saku samping tertutup kiri dan kanan masing-masing
dengan 2 (dua) buah kancing.
Atribut
Tulisan "Kementerian Dalam Negeri" dikenakan pada lengan baju
- sebelah kanan.
-

Badge Linmas dikenakan pada lengan baju sebelah kanan
dibawah tulisan Kementrian Dalam Negeri.

Badge Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikenakan pada
lengan baju sebelah kiri.
Tulisan "Pemkab Bangka Tengah" dikenakan di atas Badge
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Tulisan "LINMAS" bordir dikenakan di atas saku sebelah kiri.
lencana Linmas Bordir dikenakan di bagian kiri dan kanan kerah
baju.
Celana
- Celana panjang untuk pria warna hijau.
Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah
saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua)
buah dan 2 (dua) buah saku tempel belakang tertutup masingmasing 2 (Dua) buah kancing.

1. Berat kain, g/m2 (g/m) 249-250 (381-382)
2. Kekuatan Tarik Kain/2,5 cm
- arah lusi, N(kg) 558-559 (56-57)
- arah pakan, N (kg) 300-301 (30-31)
3. Komposisi Benang Lusi Poliester 100 %
4. Komposisi Benang Pakan Poliester 100%
5. Ketahanan Luntur Warna Terhadap
a. Pencucian 40 C
- perubahan warna 4-5
- penodaan pada poliester 4-5
- penodaan pada kapas 4-5
b.Keringat
1) Asam
- perubahan warna 4-5
- penodaan pada poliester 4-5
- penodaan pada kapas 4-5
2) Basa
- perubahan warna 4-5
- penodaan pada poliester 4-5
- penodaan pada kapas 4-5
c. Gosokan
- Kering 4-5
- Basah 4-5

