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Keterangan :
a. kemeja lengan pendek
b. lambang LINMAS
c. tulisan Provinsi Jawa Barat
d. papan nama
e. lidah bahu
f. kerah berdiri dan terbuka
g. monogram LINMAS
h. lencana KORPRI
i. papan LINMAS

j. tanda pengenal
k. tulisan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan
tulisan nama SKPD
l. lambang daerah
m. saku baju memakai tutup
n. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan
dipinggir
o. sambungan bahu
p. saku celana belakang
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang
b. kancing baju
c. lambang LINMAS
d. tulisan Provinsi Jawa Barat
e. papan nama
f. lidah bahu
g. kerah rebah
h. kerudung warna putih tidak bercorak
i. monogram LINMAS
j. lencana KORPRI

k. tanda pengenal
l. papan linmas
m. tulisan Pemerintah Kabupaten Ciamis
dan tulisan nama SKPD
n. lambang daerah
o. saku baju memakai tutup
p. celana panjang lurus tidak ketat/rok
panjang dengan plui depan

Catatan : PDH Linmas untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian
menyesuaikan
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II.

Model PDH Warna Khaki
A. Pria
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Keterangan :
a. kemeja lengan pendek;
b. tulisan Provinsi Jawa Barat;
c. saku baju memakai tutup;
d. papan nama;
e. kerah berdiri dan terbuka;
f. lidah bahu;
g. lencana KORPRI;
h. tulisan Pemerintah Kabupaten Ciamis
dan tulisan nama SKPD;

i.
j.
k.
l.

lambang daerah;
tanda pengenal;
kancing baju;
ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan
kepala ikat pinggang kuning emas
berlambang KORPRI;
m. celana panjang dengan 2 saku depan
dipinggir;
n. Sambungan bahu;
o. Saku celana belakang.
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B. Wanita
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang
b. tulisan Provinsi Jawa Barat
c. papan nama
d. kancing baju
e. lidah bahu
f. kerudung warna khaki tidak bercorak
g. kerah rebah

m

h. lencana KORPRI
i. tulisan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan
tulisan nama SKPD
j. lambang daerah
k. tanda pengenal
l. saku baju bawah memakai tutup
m. rok dengan plui depan
n. celana panjang lurus tidak ketat

Catatan : PDH Warna Khaki untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian
menyesuaikan
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III. Model PDH dengan Ciri Khas Daerah
A. PNS Pria

c
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Keterangan :
a. jas takwa lengan panjang;
b. saku baju tidak memakai tutup (saku tanam);
c. kerah ciang ie;
d. kancing baju;
e. kain dodot diutamakan bermotif batik ciamisan;
f. celana panjang lurus;
g. tutup kepala bendo terbuat dari kain batik bermotif sama dengan kain dodot;
h. alas kaki selop.
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Keterangan :
a. baju pangsi lengan panjang;
b. kancing baju;
c. celana panjang pangsi;
d. iket;
e. alas kaki bestong atau sejenisnya.
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. kebaya lengan panjang;
b. rok/celana panjang berwarna menyesuaikan dengan kebaya;
c. rok panjang bermotif batik;
d. alas kaki selop.
Catatan : PDH dengan Ciri Khas Daerah untuk wanita hamil dan non muslim model
pakaian menyesuaikan
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IV.

Model PDH Warna Putih
A. PNS Pria
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang/pendek berwarna
putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak
b. kancing baju tertutup/terbuka
c. papan nama
d. kerah berdiri dan terbuka
e. lencana KORPRI

f.
g.
h.
i.

tanda pengenal
saku baju tidak memakai tutup
belahan baju
celana panjang berwarna hitam polos
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang berwarna putih
polos, tidak bermotif/tidak bercorak
b. kancing baju 5 (lima) buah
c. papan nama
d. kerah berdiri dan terbuka
e. kerudung berwarna hitam polos, tidak
bermotif/tidak bercorak

f.
g.
h.
i.

lencana KORPRI
tanda pengenal
saku baju tidak memakai tutup
celana/rok panjang berwarna hitam polos

Catatan : PDH Warna Putih untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian
menyesuaikan
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V.

Model PDH Batik
A. PNS Pria
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang/pendek
b. kancing baju tertutup/terbuka
c. papan nama
d. kerah berdiri dan terbuka
e. lencana KORPRI

f.
g.
h.
i.

tanda pengenal
saku baju tidak memakai tutup
belahan baju
celana panjang warna menyesuaikan
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang
b. kancing baju tertutup/terbuka
c. papan nama
d. kerah rebah
e. kerudung warna menyesuaikan

f.
g.
h.
i.

lencana KORPRI
tanda pengenal
saku baju memakai tutup
celana/rok panjang

Catatan : PDH Batik wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan
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VI.

Model PSH
A. PNS Pria
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Keterangan :
a. jas lengan pendek
b. papan nama
c. kerah berdiri dan terbuka
d. lencana korpri

e.
f.
g.
h.
i.

tanda pengenal
saku baju atas tidak memakai tutup
kancing baju terbuka
saku baju bawah memakai tutup
celana panjang warna sama dengan jas
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. jas lengan panjang
b. papan nama
c. kerah berdiri dan terbuka
d. kerudung
warna
menyesuaikan
e. lencana KORPRI

f.
g.
h.
i.
j.

j

tanda pengenal
saku baju atas tidak memakai tutup
kancing baju terbuka
saku baju bawah memakai tutup
celana panjang lurus (tidak ketat)/rok dengan plui
depan

Catatan : PSH wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan
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VII. Model PSR
A. PNS Pria
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Keterangan :
a. jas lengan panjang
b. papan nama
c. kerah berdiri dan terbuka
d. lencana KORPRI
e. tanda pengenal

f.
g.
h.
i.

saku baju atas tidak memakai tutup
kancing baju terbuka
saku baju bawah memakai tutup
celana panjang
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. jas lengan panjang
b. papan nama
c. kerah berdiri dan terbuka
d. kerudung
warna
menyesuaikan
e. lencana KORPRI

j

f.
g.
h.
i.
j.

tanda pengenal
saku baju atas tidak memakai tutup
kancing baju terbuka
saku baju bawah memakai tutup
celana panjang lurus (tidak ketat)/rok dengan plui
depan

Catatan : PSR wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan
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VIII. Model PSL
A. PNS Pria

a
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang berkerah
berdiri dan terbuka berwarna terang;
b. dasi warna serasi dengan pakaian;
c. saku jas atas tidak memakai tutup;

d. saku jas bawah memakai tutup;
e. jas lengan panjang berkerah rebah dan
terbuka warna gelap;
f. celana panjang warna sama dengan jas.
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B. PNS Wanita

f

a

e

e

b

c

c

d

d

g

g

Keterangan :
a. kemeja lengan panjang dengan kerah
berdiri dan terbuka berwarna terang
b. dasi warna serasi dengan pakaian
c. saku jas atas tidak memakai tutup
d. saku jas bawah memakai tutup

e. jas lengan panjang berkerah rebah dan
terbuka warna gelap
f. kerudung warna menyesuaikan
g. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok
panjang warna sama dengan jas

Catatan : PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan
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IX.

Model PDL
A. PNS Pria
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang warna khaki
b. kancing baju
c. saku baju atas memakai tutup
d. tulisan Provinsi Jawa Barat
e. papan nama
f. lidah bahu
g. kerah berdiri dan terbuka
h. lencana KORPRI

i. tanda pengenal
j. tulisan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan
tulisan nama SKPD
k. lambang daerah
l. ikat pinggang
m. Celana panjang
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B. PNS Wanita
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang warna khaki
b. kancing baju
c. tulisan Provinsi Jawa Barat
d. lidah bahu
e. papan nama
f. kerudung warna khaki tidak bercorak
g. kerah rebah

h. lencana KORPRI
i. tulisan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan
tulisan nama SKPD
j. lambang daerah
k. tanda pengenal
l. saku baju bawah memakai tutup
m. celana panjang lurus (tidak ketat)

Catatan : PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan
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X.

Model PDU
A. Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah Pria
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Keterangan :
a. Jas lengan panjang warna putih
b. Kancing berlambang garuda warna
kuning emas
c. Tanda jabatan
d. Papan nama
e. Lidah bahu dan tanda pangkat
upacara
f. Kerah rebah dan terbuka

g. Kemeja lengan panjang warna putih
berkerah berdiri dan terbuka;
h. Dasi warna hitam polos
i. Lencana KORPRI
j. Tanda jasa
k. Saku baju atas memakai tutup
l. Saku baju bawah memakai tutup
m. Celana panjang lurus warna putih
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B. Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah Wanita
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Keterangan :
a. Jas lengan panjang warna putih
b. Kancing berlambang garuda warna
kuning emas
c. Tanda jabatan
d. Papan nama
e. Lidah bahu dan tanda pangkat
upacara
f. Kerah rebah dan terbuka
g. Kerudung warna putih

n

h. Kemeja warna putih berkerah berdiri dan
terbuka;
i. Dasi warna hitam polos
j. Lencana KORPRI
k. Tanda jasa
l. Saku baju atas memakai tutup
m. Saku baju bawah memakai tutup
n. Celana panjang lurus (tidak ketat)/rok
panjang warna putih

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim
model pakaian menyesuaikan

39

XI.

Model Seragam KORPRI
A. PNS Pria
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Keterangan :
a. kemeja lengan panjang bercorak
garuda
b. kancing baju tertutup/terbuka
c. papan nama
d. kerah berdiri dan terbuka
e. lencana KORPRI

f.
g.
h.
i.

tanda pengenal
saku baju atas tidak memakai tutup
belahan baju
celana panjang warna biru dongker (warna
biru tua)
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B. PNS Wanita

e

d

c

f
g

b
a

f

c

g
b

a

h

h

i

Keterangan :
a. kemeja lengan panjang bercorak
garuda
b. kancing baju terbuka/tertutup
c. papan nama
d. kerah rebah dan terbuka
e. kerudung warna biru dongker (biru
tua) bercorak KORPRI

i

f.
g.
h.
i.

lencana KORPRI
tanda pengenal
saku baju memakai tutup
celana panjang lurus (tidak ketat)/rok
panjang warna biru dongker (biru tua)

Catatan : PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian disesuaikan
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XII. Atribut Pakaian Dinas

Model Topi Upacara Bupati dan Wakil Bupati

Model Topi Upacara Camat

Model Upacara Lurah

Keterangan :
a. bahan dasar kain warna hitam
b. lambang :
 garuda bahan dasar logam, warna kuning emas untuk bupati dan wakil bupati
 lambang daerah Kabupaten Ciamis bahan dasar logam, warna perak untuk Camat
dan Lurah
c. padi dan kapas dibordir untuk bupati dan wakil bupati
d. pita warna kuning emas untuk bupati, wakil bupati dan camat sedangkan pita warna
perak untuk lurah

Tanda Pangkat Harian
Bupati

Wakil Bupati

Camat

Lurah

Keterangan :
1. Bupati :
a. Bentuk empat persegi panjang (bagian luar) dengan ukuran luar 80 mm x 50 mm x
45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;
b. Bentuk empat persegi panjang (bagian dalam) dengan ukuran luar 60 mm x 30
mm x 35 mm terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak;
c. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning
emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar
logam berwarna kuning emas.
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2. Wakil Bupati :
a. Bentuk empat persegi panjang (bagian luar) dengan ukuran luar 80 mm x 50 mm x
45 mm terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki;
b. Bentuk empat persegi panjang (bagian dalam) dengan ukuran luar 60 mm x 30
mm x 35 mm terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih perak;
c. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning
emas dilengkapi dengan melati sebanyak 2 (dua) buah terbuat dari bahan dasar
logam berwarna kuning emas.
3. Camat :
a. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat
dari bahan dasar kain berwarna khaki;
b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi
dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna
putih perak.
4. Lurah :
a. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat
dari bahan dasar kain berwarna khaki;
b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi
dengan melati sebanyak 1 (satu) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna
perunggu.

Tanda Pangkat Upacara
Bupati

Wakil Bupati

Camat

Lurah

Keterangan :
1. Bupati :
a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan
dasar kain berwarna biru tua;
b. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning
emas dilengkapi dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar
logam berwarna kuning emas.
2. Wakil Bupati :
a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan
dasar kain berwarna biru tua;
b. Pohon beringin, padi dan kapas terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning
emas dilengkapi dengan melati sebanyak 2 (dua) buah terbuat dari bahan dasar
logam berwarna kuning emas.
3. Camat :
a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan
dasar kain berwarna biru tua;
b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi
dengan melati sebanyak 3 (tiga) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih
perak.
4. Lurah :
a. Bentuk trapesium dengan ukuran 100 mm x 50 mm x 30 mm terbuat dari bahan
dasar kain berwarna biru tua;
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b. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dilengkapi
dengan melati sebanyak 1 (satu) buah terbuat dari bahan dasar logam berwarna
perunggu.
Tanda Pangkat Harian PNS
IV/e

IV/d

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

II/b

II/a

I/d

I/c

I/b

I/a

45 mm

80 mm

50 mm

Keterangan :
1. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 80 mm x 50 mm x 45 mm terbuat dari
bahan dasar kain berwarna khaki;
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2. Lambang daerah terbuat dari bahan dasar kain berwarna kuning emas dilengkapi
dengan :
- Balok Warna Merah ukuran 80 mm x 50 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk
Golongan I/a, 2 (dua) buah untuk Golongan I/b, 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c
dan sebanyak 4 (empat) buah untuk Golongan I/d.
- Balok Warna Putih Perak ukuran 80 mm x 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk
Golongan II/a, 2 (dua) buah untuk Golongan II/b, 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c
dan sebanyak 4 (empat) buah untuk Golongan II/d.
- Balok Warna Kuning Emas ukuran 80 mm x 5 mm sebanyak 1 (satu) buah untuk
Golongan III/a, 2 (dua) buah untuk Golongan III/b dan sebanyak 3 (tiga) buah
untuk Golongan III/c.
- Bunga Melati Warna Kuning Emas sebanyak 1 (satu) buah untuk Golongan III/d, 2
(dua) buah untuk Golongan IV/a, 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/b dan sebanyak
1 (satu) buah untuk Golongan IV/c.
- Bintang Segi Delapan Warna Kuning Emas sebanyak 2 (dua) buah untuk Golongan
IV/d dan sebanyak 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e.

Tanda Pangkat Harian Kepala SKPD/UPT
IV/e

IV/d

IV/c

III/d

III/c

IV/b

IV/a

III/b

Lis Merah 5 mm

Keterangan :
Model tanda pangkat harian Kepala SKPD/UPT pada prinsipnya sama dengan tanda
pangkat harian PNS hanya di setiap sisi luarnya ditambahkan lis terbuat dari bahan
dasar kain berwarna merah.
Tanda Jabatan Bupati
a

b
c

d

Keterangan :
a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar (jar-jari) 3,5 cm;
b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak
dengan lingkaran 2 cm;
c. Bahan Dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Emas Jumlah
Sinar 45 Jari-jari.
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Tanda Jabatan Wakil Bupati
a

b
c
d

Keterangan :
a. Bentuk Oval dengan lingkaran sinar logam vertical 3,5
cm dan horizontal 3 cm;
b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak
dengan lingkaran 2 cm;
c. Bahan Dasar Garuda Logam, Warna Kuning Emas;
d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Emas Jumlah
Sinar 45 Jari-jari.

Tanda Jabatan Camat
a

b
c
d

Keterangan :
a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm;
b. Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perak
dengan lingkaran 2 cm;
c. Lambang Daerah;
d. Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Perak Jumlah
Sinar 45 Jari-jari.

Tanda Jabatan Lurah
a
b
c
d

a.
b.
c.
d.

Keterangan :
Bentuk Bulat dengan lingkaran luar 3,5 cm;
Bahan Dasar Lingkaran dalam Logam Warna Perunggu
dengan lingkaran 2 cm;
Lambang Daerah;
Bahan Dasar Sinar Logam, Warna Kuning Emas
Jumlah Sinar 45 Jari-jari.

Tanda Jabatan PNS
Sekretaris Daerah

Struktural Eselon III

Struktural Eselon II

Struktural Eselon IV dan V

Keterangan :
a. Bentuk Bulat dengan lingkaran luar (jari-jari) 3,5 cm terbuat dari bahan dasar logam
dengan warna sebagai berikut :
- Kuning Emas untuk jabatan Sekretaris Daerah dan strukturan eselon II.
- Putih Perak untuk jabatan struktural III, IV dan eselon V.
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b. Lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm terbuat dari bahan dasar logam dengan warna
sebagai berikut :
- Kuning Emas untuk jabatan Sekretaris Daerah.
- Putih Perak untuk jabatan strukturan eselon II dan eselon III.
- Perunggu untuk jabatan struktural eselon IV dan eselon V.
c. Lambang Daerah terbuat dari bahan dasar logam berwarna Kuning Emas.
Muts Tampak Dari Depan

Muts Tampak Dari Samping

Bisban

1. Muts Bupati dan Wakil Bupati
Keterangan :
a. Garuda Warna Kuning Emas;
b. Kain Warna Dasar Khaki;
c. Bisban warna Kuning Emas dengan Ukuran 0,75 cm.
2. Muts Camat
Keterangan :
a. Garuda Warna Kuning Emas;
b. Kain Warna Dasar Khaki;
c. Bisban warna Perak dengan Ukuran 0,50 cm.
3. Muts Lurah
Keterangan :
a. Garuda Warna Kuning Emas;
b. Kain Warna Dasar Khaki;
c. Bisban warna Perak dengan Ukuran 0,50 cm.
4. Muts PNS Golongan IV dan III
Keterangan :
a. Lambang Daerah Kabupaten Ciamis;
b. Kain Warna Dasar Khaki;
c. Bisban warna Perak dengan Ukuran 0.50 cm.
5. Muts PNS Golongan II dan I
Keterangan :
a. Lambang Daerah Kabupaten Ciamis;
b. Kain Warna Dasar Khaki;
c. Bisban warna Perunggu dengan Ukuran 0.50 cm.
Peci Nasional Tampak Dari Depan

Peci Nasional Tampak Dari Samping

Keterangan : Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos
47

XIII. Kelengkapan
1. Model Topi Linmas PNS

Depan

Samping Kiri

Samping Kanan

Keterangan :
Untuk PNS Non Struktural tidak memakai logo padi dan kapas
2. Topi PDL

Bupati

Wakil Bupati

Samping Kiri

Samping Kanan

Sekretaris Daerah
Depan

Samping Kiri

Samping Kanan

Samping Kiri

Samping Kanan

Struktural Eselon III dan IV
Depan
Samping Kiri

Samping Kanan

Struktural Eselon II
Depan
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PNS Golongan IV dan III
Depan

Samping Kiri

Samping Kanan

PNS Golongan II dan I
Depan

Samping Kiri

Samping Kanan

3. Model Sepatu

Sepatu PDH/PDL Pria

Sepatu PDH Wanita

Sepatu PDU Pria

Sepatu PDH Wanita

Keterangan :
1. Sepatu yang digunakan pada PDH dan PDL Pria/Wanita terbuat dari kulit warna
hitam sedangkan pada PDU warna putih.
2. Tumit sepatu pria berukuran pendek dan untuk wanita kurang dari atau sama dengan
5 (lima) cm.
3. Model sepatu pria yaitu pantofel bertali/tidak bertali kecuali untuk PDU harus bertali.
4. Model sepatu wanita yaitu pantofel tidak bertali.
Lambang Kabupaten Ciamis

Lencana Korpri

Lambang Pemadam Kebakaran

Lambang BPBD
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Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan
Nama SKPD
2 Cm

1,5 Cm
6 Cm

6 Cm

Papan Nama
2 Cm
8 Cm

Tanda Pengenal
Bagian Depan

Bagian Belakang
Nama
NIP
Jabatan
Gol. Darah
Alamat Kantor
Dikeluarkan

:
:
:
:
:
:

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT DAERAH

8,5 cm

a.n.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pas Photo
4 x 4,5
cm
NAMA JELAS

4,5 cm

BUPATI CIAMIS,
Cap/dto
H. IING SYAM ARIFIN
Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/dto
H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 122
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