
SPESIFIKASI TEKNIS 
 

PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS OPERASIONAL &  

   ATRIBUT SATPOL.PP 

TAHUN ANGGARAN : 2014 
 

NO JENIS BARANG SPESIFIKASI UMUM 

1 2 3 

1 PDL I Satpol. PP a. Bahan Kain Super High Twinst :  

Berat kain g/m
2 

(g/m) 249-250 (381-382) 

Kekuatan Tarik Kain: 2,5 cm 

- Arah lusi, N (kg) 558-559 (56-57) 

- Arah Pakan, N (kg) 300-301 (30-31) 

Komposisi benang lusi polister 100 % 

Komposisi benang pakan polister 100 % 

Ketahanan luntur warna terhadap  

1. Pencucian 40
o
C 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

2. Keringat 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

3. Gosokan 

Kering 4-5 

Basah 4-5 

b. Baju lengan panjang berkancing dan bermanset warna 

khaki tua kehijau-hijauan (driil / 100 % Cotton) kode 

warna: EMD-1910 Satpol.PP, kerah rebah, berkancing 6 

(enam) buah pada tengah baju, berlidah bahu masing-

masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) 

buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) 

buah. Pada kedua ujung  kerah baju dipasang lencana 

Pol. PP berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah 

bertulis Pol. PP berwarna kuning emas dengan diameter 

3 cm. Papan nama dibordir warna hitam dengan bahan 

dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan 

warna hitam diatas saku baju sebelah kanan, sedangkan 

tulisan POL. PP dibordir warna hitam dengan bahan 

dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 

tulisan warna hitam diatas saku baju sebelah kanan; 

Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju 

sebelah Kanan, dengan tulisan Departemen Dalam 

Negeri diatasnya. Bedge Pemerintah Daerah dikenakan 

pada lengan baju sebelah kiri, sedangkan diatanya tertulis 

KOTA BALIKAPAN 

c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang 

terdiri atas; Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, 

saku temple samping tertutup 2 (dua) buah dilengkapi 

dengan kancing penutup saku, & celana tanpa 

rampel/lipatan. 
 

   

   

   

   

   

   

  



   

1 2 3 

2 PDL II: a.   Bahan Kain Super High Twinst :  

Berat kain g/m
2 

(g/m) 249-250 (381-382) 

Kekuatan Tarik Kain: 2,5 cm 

- Arah lusi, N (kg) 558-559 (56-57) 

- Arah Pakan, N (kg) 300-301 (30-31) 

Komposisi benang lusi polister 100 % 

Komposisi benang pakan polister 100 % 

Ketahanan luntur warna terhadap  

1. Pencucian 40
o
C 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

2. Keringat 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

3. Gosokan 

Kering 4-5 

Basah 4-5 

b.  Baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan (driil / 

100 % Cotton) kode warna: EMD-1910 Satpol.PP tidak 

bermanset, berkerah rebah dan dibordir tanda pangkat 

sesuai dengan warna pangkat & golongan, berkancing 7 

(tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 

(satu) buah, saku temple tertutup pada bagian dada 2 

(dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; Papan nama dibordir warna hitam dengan 

bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dengan 

tulisan warna hitam diatas saku baju sebelah kanan 

dengan ukuran lebar 2 cm panjang 8 cm, sedangkan 

tulisan POL. PP dibordir warna hitam dengan bahan 

dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 

tulisan warna hitam diatas saku baju sebelah kiri, lencana 

kewenangan pol.pp berbahan dasar kain berwarna khaki 

kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna 

hitam diatas tulisan Pol.PP pada dada sebelah kiri dan 

lencana korpri simetris diatas lencana kewenangan 

border berwarna hitam; 

Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju   

sebelah kanan, dengan tulisan Departemen Dalam 

Negeri  diatasnya. Bedge Pemerintah Daerah dikenakan 

pada lengan baju sebelah kiri, sedangkan diatanya 

tertulis Kota Balikpapan 

c.   Celana panjang warna khaki kehijau-hijauan, 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, saku 

belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing; 

celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana 

dikaretkan dan dilipat kedalam. 
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  d.     Keterangan; 

Golongan IV a         1 Orang 

Golongan III d         3 Orang 

Golongan III c         2 Orang 

Golongan III b         3 Orang 

Golongan III a         1 Orang 

Golongan  II d 

Golongan  II c     

  14 Orang 
  22 Orang 

Golongan  II b   113 Orang 

Golongan  II a         1 Orang 

Golongan   I d 

Golongan   I c     

    2 Orang 
    1 Orang 

HONDA/THL              1 Orang (tanpa tanda pangkat 

pada kerah baju) 
 

3 Sepatu PDL I - Sepatu kulit boks neft asli dengan lambang Pol. PP pada 

mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan 

tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian 

bawah alas sepatu bertuliskan Pol. PP. Sepatu kulit 

ukuran sedang bersol karet sedang  berwarna hitam dan 

bertali,  

- sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresliting 

samping.  

- Ukuran; 

- 43 = ………….. 

- 42 = ………….. 

- 41 = ………….. 

- 40 = ………….. 

- 39 = ………….. 

- 38 = ………….. 

- 37 = ………….. 

- Jumlah Personil laki-laki     = 156 Orang  

- Jumlah personil perempuan =     9 Orang 
 

4 Sepatu PDL II - Sepatu kulit boks neft asli dengan lambang Pol. PP pada 

mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan 

tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian 

bawah alas sepatu bertuliskan Pol. PP.  

- Sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu 

lars) warna hitam bertali 

- warna hitam sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) 

pasang 

- Ukuran : - 43 = ………….. 

- 42 = ………….. 

- 41 = ………….. 

- 40 = ………….. 

- 39 = ………….. 

- 38 = ………….. 

- 37 = …………..  

- Jumlah personil laki-laki    = 153 Orang 

- Jumlah pesonil perempuan =     9 Orang 

5 

 

Emblim Pol. PP Baju 

(Lencana) 
 

Berukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan 

kanan atas dan panjang 8 cm berbahan dasar. 
 

  



1 2 3 

6 Tanda Pangkat • Untuk Gol. I ruang a sampai dengan ruang d 

menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki 

ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm,  

• Untuk Gol. II ruang a sampai dengan ruang d 

menggunakan balok dengan warna perak memiliki 

ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, 

• Golongan 3 ruang a sampai dengan ruang c 

menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran 

panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, 

• Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b 

menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna 

emas.  

• Keterangan; 

Golongan IV a         1 Orang 

Golongan III d         3 Orang 

Golongan III c         2 Orang 

Golongan III b         3 Orang 

Golongan III a         1 Orang 

Golongan  II d 

Golongan  II c     

   14 Orang 
   22 Orang 

Golongan  II b   113 Orang 

Golongan  II a         1 Orang 

Golongan   I d 

Golongan   I c     

    2 Orang 
    1 Orang 

       

7 Ikat pinggang Terbuat dari baan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 

cm panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari 

bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas 

dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambarkan 

lambang Polisi Pamong Praja yang diembosed. 

8 Kopel Rim / Ikat 

pinggang besar  

Terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim 

terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna 

emas denga ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm bergambar 

lampang Pol.PP dengan pengait terbuat dari bahan kuningan.  

9 Baret + Emblim  

 

Bahan dasar bludru berwarna khaki tua kehijau-hijauan.  

Emblem besar berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan 

ditengah terdapat lambang Pol.PP dengan garis tengah 5 cm. 

Bahan Acrilic + logam kuningan, lambang Pol.PP bahan 

logam Kuning diembossed 

10 Topi Jenggel Pet Terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-

hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi 

kapas berwarna kuning emas. 

11 Tali Koor + Pluit Terbuat dari bahan nilon, Tali berwarna merah sebanyak 9 

(delapan) Buah, tali warna hitam sebanyak 156 Buah. 

Terbuat dari bahan plastik, Warna Merah sebanyak 9 Buah, 

warna hitam 156  buah . 

12 Dahrim Dahrim Ganda berwarna hitam 

13 Papan Nama Berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, 

panjang 8 cm terbuat dari ebonit warna hitam dengan tulisan 

warna putih dan berlis putih. 

14 Kaos Lengan Pendek Warna Khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Pol.PP 

didada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan 

Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm. 

15 Sarung Tangan Putih Warna Putih 

16 Scraft Warna Coklat 

 

 

  



PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS PROVOST (PTI) &  

   ATRIBUTNYA 

TAHUN ANGGARAN : 2014 
 

NO JENIS BARANG SPESIFIKASI UMUM 

1 2 3 

1 PDL I Satpol. PP a. Bahan Kain Super High Twinst :  

Berat kain g/m
2 

(g/m) 249-250 (381-382) 

Kekuatan Tarik Kain: 2,5 cm 

- Arah lusi, N (kg) 558-559 (56-57) 

- Arah Pakan, N (kg) 300-301 (30-31) 

Komposisi benang lusi polister 100 % 

Komposisi benang pakan polister 100 % 

Ketahanan luntur warna terhadap  

1. Pencucian 40
o
C 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

2. Keringat 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

3. Gosokan 

Kering 4-5 

Basah 4-5 

 

b. Baju lengan panjang berkancing dan bermanset warna 

khaki tua kehijau-hijauan (driil / 100 % Cotton) kode 

warna: EMD-1910 Satpol.PP, kerah rebah, berkancing 6 

(enam) buah pada tengah baju, berlidah bahu masing-

masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) 

buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) 

buah. Pada kedua ujung  kerah baju dipasang lencana 

Pol. PP berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah 

bertulis Pol. PP berwarna kuning emas dengan diameter 

3 cm. Papan nama dibordir warna hitam dengan bahan 

dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan 

warna hitam diatas saku baju sebelah kanan, sedangkan 

tulisan POL. PP dibordir warna hitam dengan bahan 

dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 

tulisan warna hitam diatas saku baju sebelah kanan; 

Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju 

sebelah Kanan, dengan tulisan Departemen Dalam 

Negeri diatasnya. Bedge Pemerintah Daerah dikenakan 

pada lengan baju sebelah kiri, sedangkan diatanya tertulis 

KOTA BALIKAPAN 

c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang 

terdiri atas; Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, 

saku temple samping tertutup 2 (dua) buah dilengkapi 

dengan kancing penutup saku, & celana tanpa 

rampel/lipatan. 
 

  



1 2 3 

2 PDL II: a.   Bahan Kain Super High Twinst :  

Berat kain g/m
2 

(g/m) 249-250 (381-382) 

Kekuatan Tarik Kain: 2,5 cm 

- Arah lusi, N (kg) 558-559 (56-57) 

- Arah Pakan, N (kg) 300-301 (30-31) 

Komposisi benang lusi polister 100 % 

Komposisi benang pakan polister 100 % 

Ketahanan luntur warna terhadap  

1. Pencucian 40
o
C 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

2. Keringat 

      Perubahan warna 4-5 

      Penodaan Pada polister 4-5 

      Penodaan Pada Kapas 4-5 

3. Gosokan 

Kering 4-5 

Basah 4-5 

 

b. Baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan (driil / 

100 % Cotton) kode warna: EMD-1910 Satpol.PP tidak 

bermanset, berkerah rebah dan dibordir tanda pangkat 

sesuai dengan warna pangkat & golongan, berkancing 7 

(tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 

(satu) buah, saku temple tertutup pada bagian dada 2 

(dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup 

sakunya; Papan nama dibordir warna hitam dengan bahan 

dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan warna 

hitam diatas saku baju sebelah kanan dengan ukuran lebar 

2 cm panjang 8 cm, sedangkan tulisan POL. PP dibordir 

warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua 

kehijau-hijauan dengan tulisan warna hitam diatas saku 

baju sebelah kiri, lencana kewenangan pol.pp berbahan 

dasar kain berwarna khaki kehijau-hijauan dengan logo 

dan tulisan dibordir warna hitam diatas tulisan Pol.PP 

pada dada sebelah kiri dan lencana korpri simetris diatas 

lencana kewenangan border berwarna hitam; 

Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju   

sebelah kanan, dengan tulisan Departemen Dalam Negeri  

diatasnya. Bedge Pemerintah Daerah dikenakan pada 

lengan baju sebelah kiri, sedangkan diatanya tertulis Kota 

Balikpapan 

 

  b.   Celana panjang warna khaki kehijau-hijauan, mempunyai 

2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah 

saku tempel samping tertutup dengan berkancing 2 (dua) 

buah penutup sakunya. celana tanpa rampel/lipatan dan 

bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat kedalam. 

c.     Keterangan; 

Golongan III a         1 Orang 

Golongan   II c     1 Orang 

Golongan  II b     10 Orang 
 

  



1 2 3 

3 Sepatu PDL I - Sepatu kulit boks neft asli dengan lambang Pol. PP pada mata 

kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres 

cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu 

bertuliskan Pol. PP. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet 

sedang  berwarna hitam dan bertali,  
- Ukuran; 
- 43 = ………….. 
- 42 = ………….. 
- 41 = ………….. 
- 40 = ………….. 
 

4 Sepatu PDL II - Sepatu kulit boks neft asli dengan lambang Pol. PP pada mata 

kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres 

cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu 

bertuliskan Pol. PP.  
- Sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) 

warna hitam dengan sisi luar berwarna putih bertali 
- warna hitam sebanyak 12 (dua belas) pasang 
- Ukuran : - 43 = ………….. 

- 42 = ………….. 
- 41 = ………….. 
- 40 = ………….. 

 
5 

 

Emblim Pol. PP Baju 

(Lencana) 

 

Berukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan 
kanan atas dan panjang 8 cm berbahan dasar. 

 

6 Tanda Pangkat • Untuk Gol. II ruang a sampai dengan ruang d menggunakan 

balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan 

lebar 0,5 cm, ( Gol. II b 10 (Sebelas) Orang) (Gol. II c 1 (Satu) 

Orang) 
 

• Golongan 3 ruang a sampai dengan ruang c menggunakan balok 

dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 

0,5 cm, ( Gol. III ruang a sebanyak 1 (satu) Orang) 
       

7 Ikat pinggang Terbuat dari baan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm 

panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan 

kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran 

lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambarkan lambang Polisi 

Pamong Praja yang diembosed. 
8 Kopel Rim / Ikat 

pinggang besar  
Terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel rim 

dengan pengait terbuat dari bahan kuningan.  
9 Baret + Emblim  

 
Bahan dasar bludru berwarna khaki tua kehijau-hijauan.  
Emblem besar berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan 

ditengah terdapat lambang Pol.PP dengan garis tengah 5 cm. 
Bahan Acrilic + logam kuningan, lambang Pol.PP bahan logam 

Kuning diembossed 
10 Topi Jenggel Pet Terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan 

diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna 

kuning emas. 
11 Tali Koor + Pluit Terbuat dari bahan nilon, Tali berwarna putih dengan lis berwarna 

biru sebanyak 12 (dua belas) Buah,  
12 Dahrim Dahrim Ganda berwarna putih 
13 Papan Nama Berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 

cm terbuat dari ebonit warna hitam dengan tulisan warna putih dan 

berlis putih. 
14 Kaos Lengan Pendek Warna putih dengan lambang Pol.PP didada sebelah kiri dan 

dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan 

tinggi huruf 5 cm. 
15 Sarung Tangan Putih Warna Putih 
16 Scraft Warna putih 

 

 

 


