
BIIPAfl MAI,UKU TENGGARA EARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 2,9 TAHUN 2Al4
I

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Menimbang : a.

b.

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran

penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat secara berdaya guna dan berhasil guna,

perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;

bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat merupakan faktor penting dalam

mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan, sehingga diperlukan standarisasi

sar€Lna dan prasarana;

bahwa standarisasi sarana prasarana kerja sebagaimana

dimaksud dalam huruf b diatas adalah ruangan kantor,

alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan

dinas dijajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor O6 Tahun 2OOO tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

C.

d.

Mengingat : 1.



2.

3.

4.

5.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan

Gedung (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a2a7\

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4aOO);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor aa3\; sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSaal;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun l97l Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967|;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2OO5 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun

1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a515);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

1 1. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2AV tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

L2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7O Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barangl Jasa

Pemerintah;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 5 Tahun

1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan

Perorangan Dinas;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2A06

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2OA4

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nomor O6 Tahun 2OAg tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah Kahupaten Maluku Tenggara Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Al4;

15.

16.



MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I
KBTEIITUAIT I'MIIM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggaga Erarat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah ;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Malulnr Tenggara Barat;

4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran 1 pengguna barang;

7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah

pembalnran ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan

kendaraan dinas;

8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berhrngsi sebagai

penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai

sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja

dan kendaraan dinas;

9- Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi

menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam

meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungiawabnya seperti

gedung kantor, rumah jabatan dan nrmah instansi;

10. Ruangan kantor adalah ruanga.n tempat melaksanakan pekerjaan, dengan

ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

serta memenuhi persyaratan etika;

11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan

kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan;



L2. Rumah Dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah

Instansi/Rumah Dinas, dan Rumah Pegawai;

13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri

atas kendaraan perorangan dinas,kendaraan dinas operasional/ kendaraan

dinas jabatan, kendaraan dinas khusus/ lapangan.

BAB II
AZAS, MAI(SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat dilakukan berdasarkan a.as tertib, adil, transparan, efesien dan efektif,

manfaat, keselamatan, kesejahteraa.n, kepatutan dan akuntabel serta

memperhatikan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku tenggara Barat;

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

dilakukan untuk :

a. Kelancaran proses pekerjaan;

b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;

c. Memudahkankomunikasi;

d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengaman dan;

e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

bertujuan untuk menjamin :

a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani ;

b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur ;

c. Calraya dan fentilasi yang sehat baik siang "maupun malam ;



d. Penataan yang bernilai estetika ;

e. Kesejahteraan pegawai; dan

f. Kemungkinan perkembangan bagran kantor untuk perubahan sesuai

perkembangan volume/kban kerja dan struktur organisasi.

BAB NI

STAITDARISASI SARAITA DAIT PRASARAIYA I{JBR.IA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

a. Ruangan kantor;

b, Perlengkapan kantor;

c. Rumah dinas; dan

d. Kendaraan dinas.

Bagiaa Pettama

Ruangan dan Perlengkapaa KerJa

Pasal 6

Ruangan kantor sehagaimana dimaksud dalam pasal5 huruf a, meliputi :

a. ru€mgan kerja;

b. ruang tamu;

c. ruang stafladc;

d. ruang tunggu;

e. rua.ng rapat;

f. ruang pola;

g. rllang data;

h- rua.ng bendahara/pemegang kas;

i. ruarlg sandi dan telkom;

j. ruang arsip rahasia;

k. mang arsip aktif;

l. ruang arsip inaktif;

m. ruang arsip statis;

n. ruang perpustakaan;
Eiiiscr '



p. ruang poliklinik;

q. ruang laboratorium;

r. ruang peryaajian data;

s. nrangpenyimpananlgudans

t. ruang sentral telepon;

u. nrang kornputer;

v. nrang pos penjagaan keamanan;

w. ruang kantin;

x. ruang sumber tenaga diesel;

y- ruangibadah/mushola;

z. ruang kamar mandiltoilet;

aa. ruang penggandaan;

bb. tain-lain sesuai kebuhrhan.

Pasal 7

Perlengtrapan kantor sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5 huruf b, meliputi :

a. perabotkantor;

b. alat-alatberrresin;

c. alat tulis kantor;

d. papan informasi;

e. peralatan alat ukur;
f. alat-alat visual;

g. alat-atrat medis;

h. perangkat sandi dan telekomunikasi;

i. alat-alat medis;

j. perlengkapan pehrgas keamanan;dan

k. lain-lain sesuai kebuarhan

Pesal 8

Ruangan kantor dan perlengfuapan kantor sebagaimana dimaksud dalarn pasal

6 diperuntukan bag :

a. Bupati

b. Wakil Bupati

c. Pimpinan DPRD



e. Pejabat eselon II , eselon III , eselon IV , pejabat fungsional serta pegawai

lainnya.

Bagisn Kedua

Rumah Dines

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huaf c , meliputi :

a. rumah jabatan;

b. rumah instansi/rumah dinas;dan

c. rrmah pegawai.

ksat 1(}

(1) Rumah jabatan ssfoegaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a

diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan

DPRD, dan Sekretaris Daerah.

(21 Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dilengkapi

perlengkapan d.an perabot rumah tangga.

(3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas

selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

(U Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.

(21 Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

disediakan perlengkapan.

(3) Penghunian rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan hrgas pada instansinya.

i
I
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Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c, dapat

disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntuld<an bagi Pegawai Negeri

Sipil.

Bagia! Ketiga

Kendaraan Diras

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d , meliputi:

a. kendaraan perorangan dinas;

b. kendaraan dinas operasional I kendaraan dinas jabatan ; dan

c. kendaraan dinas operasional/lapangan.

Pasal 14

(1) Kendaraan perora.ngan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal L3 huruf

a, disediakan untuk Pejabat Negara.

(21 Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipentntukkan bagi

pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

(U Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk

kegiatan operasional perkantoran.

(21 Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 diperuntukan bagr pimpinan DPRD.

(3) Kendaraan dinas operasional lkendaraan dinas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III

dan eselon IV dilinglungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

J



Fasat 16

(U Kendaraan dinas operasional Khusus lapangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan

operasional khususf lapangan dan pelayanan umum.

{21 Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas

khusus/lapangan.

(3) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sara.na dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 tercantum dalam La.mpiran Peraturan Bupati ini;

BAB TV

ITBTEITTUAN LIUIT.LIUN

Pasal 18

(U Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, atau kayu

yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya;

(21 Interior ruangan terbuat dari bahan anti api, tahan air, tahan lama, tahan

kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama;

(3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi / rumah dinas serta luas tanah

yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan;

(41 Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang

tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan;

(5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat

dipertahankan;

(6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti ; faximile,

penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-

lain;

(71 Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan

gedung/bangun€rn, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat

pemadam kebakaran dan lain-lain.
i
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Pasal 19

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAts V
KEIEITTT'AIT PEIWTI'P

Pasal 20

Hal - hal teknis yang belum diatur dalam peratuian Bupati ini, akan diatur
kemudian dengan Keputusan Bupati.

ksal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattrran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : t2 rcfttrnh 7-2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal :ll sclk'abcf - 2OL4

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

I
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LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

, fu/ T4tluN PtA

STAITDAR SARAXA DAIT PBASARAITA ITTR"'A

PEMERIIVTAH KABUPATEN MALUKTI TETTGGARA BARAT

I. RUATGAil I(ANTOR

Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran

maksimal :

1. Ruang kerja 4A M2 ;

2. Ruang tamu 3O M2 ;

3. Ruang rapat 40 M2 ;

4. Ruang rapat utama 80 M2 ;

5. Ruang tunggu 15 M2 ;

6. Ruang staf/adc 20 M2 ;

7. Ruang istirahat 15 M2 ;

8. Ruang kamar mandi/toiiet 7,5 M2 ;

Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan

ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 3O M2;

2. Ruang tamu bs M';

3. Ruang rapat 36 M2;

4. Ruang tunggu 15 M2;

5. Ruang staf/adc 15 M2;

6. Ruang istirahat 13 M2;

7. Ruang kamar mandi/toilet 6 M2.

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang

dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 25 M2;

2. Ruang tamu 15 M';

3. Ruang rapat 30 M';

4. Ruang tunggu 9 M";

5. Ruang staf/adc 9 M';
6. Ruang istirahat 6 M';

A.

B.



E.

D. Ruangan Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang

dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 3O M2;

2. Ruang tamu 15 M';
3. Ruang rapat 35 M2;

4. Ruang tunggu 1O M2;

5. Ruang staf/adc I M";

6. Ruang istirahat 6 M';

7. Ruang kamar mandi/toilet 4 M2

Ruangan Kantor Pejabat

ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 25 M2;

2. Ruang rapat 3O M2;

3. Ruang tamu 12 M2;

4. Ruang toilet 4 M2.

Ruangan Kantor Pejabat

ukuran maksimal :

L. Ruang ke{a 12 M2;

2. Ruang rapat 12 M2;

3. Ruang tarnu 10 M2.

Ruangan Kantor Pejabat

ukuran maksimal :

1. Ruang keqa 9 M';
2. Ruang tamu 10 M2.

eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan

eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan

eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan

F.

G.

Ruangan Kantor Pejabat eselon V

maksimal 6 M2.

Ruangan Kantor staf dengan ukuran

per pegaruai.

II. PERLEIYGIIAPAI{ I{ANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

dengan ukuran ruang kerja

ruang kerja maksimal 4 Mz

H.

T.

bupati dilengkapi1. Dalam ruaflg kerja

. ,-l-.-1..- ...r* i. .,,-:.:,:=1.*$..:.i

perlengkapan kantor sebagai



[.

a. Meja kerja besar l{satu} unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

U Ukuran : panjang 185 cm,lebar/dalam 86 cm, tinggi 75 cm;

2) Modei/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5 mrn;

3) Bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) Warna : coklat atau \rrafira lain yang disesuaikan dengan

komposisi ruangan kerja;

5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

potlot, asbak, kotak rnemo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 {dua) unit, dengan spesifikasi :

i) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 crn, tinggi 70 cm;

2) Model ltype : biasa atau menyesuaikan ;

3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) Warna : coklat atau warfl.a lain yang disesuaikan dengan

komposisi rvarna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

U lJkural : p-ar4ang 60 cm, lebar /daJam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) Model ltype : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau

kulit;

3) Bahan : rangka kayu kelas 1" atau stainless steel;

4l Watna : coklat atau waffra lain yang disesuaikan dengan warna

meja ke{a.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit,dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi: sandaran dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna

coklat atau warrra lain yang disesuaikan dengan komposisi warna

meja kerja"

e. Kursi tamu 2 {dua} set, dengan spesifikasi :

1) Ukuran per :

a. panjang 150 cm, lebarl dalam 90 cm, tinggi 35 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b. panjang L2O cffi, lebar/dalam 8O cm, tinggi 35 cm, untuk 2
(dua) tempat duduk;

c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk l(satu)
r:,,.::.8
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2) Model lffie: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruaflgan: sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kwalitasnya setara, dan

kaca;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. Lemari buku l{satu) unit, dengan spesilikasi:

1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dala,m 5O cm, tinggi 180 cm;

2l Model/type : antik atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu kelas 1 atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4l Watna : coklat atau wa.ma lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangarr.

g. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 5O cm, tinggi lOO cm;

2) Modei/type : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : besi atau baja tahan api;

4) Warna : light grey atau warna larn yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

h. Buffet 2 {dua) unit dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 24O cm, lebar / dalam 50 cm, tinggi 165

Crn;

2l Model/type : antik dan menyesuaikan;

3) Bahan : kayu atau kwalitasnya setara dan kaca;

4) Warna : coklat atau wa.rna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerJ'a;

i. Lambang negara 1 {satu) unit;
j. Bendera nasional 1(satu) unit;

k. Foto presiden 1 {satu) unit;

l. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

m. Lambang daerah l(satulunit;

n. Peta wilayah l{unit) unit;

o. Jam dinding 1 (satu) unit; : ,=._-+++&



p. pesawat telepon 2 (dual unit, untuk pesawat lokal dan.untuk

pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom i (satu) unit;

r. mesin taximile 1 {satu ) uni!
s" pendingin ruangan {ACi sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer I {satu} set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau {CC-IVi.

Masing- masing lunit;
v. kuikas dan dispenser air minum , masing-masing L (satu ) unit;

w. cermin gantung 1 ( satuJ unit;

x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;

y. bell i (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi periengkapan sebagai berikut ;

a. kursi tamu kapasitas 20 {dua puluh } orang duduk berikut meja

tamu, dengan spesifikasi;

1) Kursi tamu:

a) Ukuran :

1) panjang 150 cffi, lebar/dalam 90 crn, tinggi 35 cffi,

untuk 3(tiga);

2) panjang l2A cm, lebar/dalam 8O cm, tinggi 35 cffi,

untuk2{dua};

3) panjang 50 cn, lebar/dalam 60 crn, tinggi 35 cffi,

untuk 1(satui tempat duduk;

bi Model /Wpe: kursi size atau disesuaikaa dengan kondisi

ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa dibungkus kain bludru atau kulit.

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau krralitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna iain yang disesuaikan dengan

komposisi warna lain.

2l Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 120 cm ,lebat/dalam 60 cm , tinggi 45

cm;

b] Model /tipe: biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan I ka3rs kelas I atau tik blok;

:,:'. .
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d) Warna : coklat atau !trarna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. Lemari buku 1 {satu) unit dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50cm .tinggi 125 cm

2) Model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3l Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara

41 Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk buku dan untuk benda

senbudaya/ piala/vandel dengan spesifikasi :

a) Ukuran : panjang 3OO cm, lebarldalam Socm .tinggi 18O cm

b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan.

c) Bahan : Kayu kelas 1 dan kaca atau lanralitasnya setara.

dl Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

d. Jam dinding 1 {satu) unit;

e. Pendingin ruang€rn (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruanga.n rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja

rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat :

a) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60cm tinggi 45 cm;

b) Model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangall sandaran, tangan, dan dudukan beralas karet

atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;

c) Bahan : rangka kayu kelas L atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2l Meja rapat:

a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm tinggi 75 cm;

b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikaN;

c) Bahan : Kayu kelas L atau tik blok atau kwalitasnya

setara;



d) Warna : coklat atau urarna lain yang disesuaikan dengan

komposisi wafir.aruangan

b. Lambang negara 1 (sattr) unit;

c. Bendera nasional 1 (satu) unit;

d. Foto presiden 1 {satu} unit;

e. Foto wakil presiden 1 {satu) unit;

f. Bendera lambang daerah;

g. Foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

i. Over head projektor (OHP) dan/atau rcD projektor (in focusldan

layar (screen) 1 set;

j. Papan tulis putih (white board) elektronik l(satu) unit;

k. Pesasrat telpon 1 {satu} unit;
1. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

m. Palu dan alasnya 1 (satu ) set;

n. Jam dinding 1 (satu) unit;

o. I(alender 1 tsatul unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilenglapi persyaratan kantor sebagai

berikut:
a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran per unit : panjang 1OO cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi

75 crn;

2) Modelltipe : setengah biro;

3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

4) Warna : coklat atau warna Lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna mangan.

b. Kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesilikasi :

U Ukuran : panjang 5O cm, lebar/dalam 5O cm tingi 45 cm;

2) Model lttW : biasa atau menyesuaikanl

3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau ksalitasnya setara;

4) Warna : hitem atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. Kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan

beralas karet imitalisir atau kain warna hitam atau
rr*arrr4 lqirn vorrcr rliserrnqilrqn eleno:ari Lnrrrtisisi rnraftr.a nrancatr



e.

d. Filing kabinet 2 {dua} unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran per unit : panjang 47 cm,lebar/daJam 62cm tinggi 132

Crn;

2) Model /tipe: biasa , berlaci 2 (dua);

3) Bahan : plat besi;

4) Warna ; light grev atau warna lain

komposisi warna raungan

yang disesuaikan dengan

Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau

menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) Meja komputer;

2) Ukuran : panjang 110 cm , lebar/dalarn 1O0 cm, tinggi 75 cm;

3) Model /tipe : biasa atau menyesu atkan ;

4) Bahan : kayu atau tik blok;

5) Warna : coklat atau warna lain _1,'ang disesuaikan dengan

komposisi warna. ruangan.

Kursi Kursi putar , pakai tangan , beroda , sandaran rendah ;

sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna

hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.

e. Gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :

1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi L75 cm , terdiri dari

papan selebar 7 cm,yang dberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 1O

buah;

2l Gxttungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau

bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-

tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 15O sampat L75

cm.

f. Kursi size 1 (satu) set berikut rneja;

g. Pesawat telepon 2 (dua) unit,untuk pesawat intern/ lokal dan untuk
pesawat ekstern/ langsung;

h. Mesin faximilie 1 (satu ) unit;

i. Komputer dan printer 1 {satu} set atau menyesuaikan kebutuhan;

j. Mesin ketik elektrik l(satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Kulkas atau dispebser air minum 1 (satu) unit;

1. Pendingin ruang€ul (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

n. I(amera pem€ultau (CC-N) 1 {satu} unit;

d.
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o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit;
p. Peta wilayah 1 (satrr) unit;
q. Cennin ganttrng 1 (satu) unit;
r. Jam dinding;

s. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlenglapan sebagai

berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi

1. Kursi tamrr :

a) Ukuran per set :

1) Panjang l"5O cm lebar/datam 9O cm, tinggi 35 cm untuk
3 (trga) tempat duduk;

2) Panjang 12O cm,lebar/dalam 8O cm,tinggi 35 cm Untuk

2 (dua) tempat duduk;

3) Panjang 5O cm, dalam 6O cm,tinggi 35 cm untuk l(satu)

tempat duduk.

b) Model/tipe : kursi sizr- biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruanga.n, sandaran, tangan dan dudukan beralaskan

karet atau busa dibungkus imitalisir;

c) Bahan : rangka kayu kelas satu atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atau wa{na lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna rua.ngan.

2. Meja tamu :

a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,tinggi

45cm;

b) Model,tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain vang disesuaikan dengan

warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit , dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 3OO cm ,lebar/dalam 5O cm, tinggi 18O cm;

2) Model/tipe : biasa atau menyesrraikan;

3) Bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
l
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4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

ruangan.

c. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan mangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor

sebagai berikut:

a. Meja besar 1 (satu) unit , dengan spesifikasi dan kelengkapan:

U ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 1OO cm,tinggi 75 cm;

2l model / tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kwalitasnya setara;

4l \&'a-rna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set , almanak meja, bendera RI kecil,

bak potlot,bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar

disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 5O cm, lebx/dalam 4O cm, tinggi 7A cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 atau rnenyesuaikan;

4) rnarna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model /tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan

dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;

3) bahan : kayu kelas 1 atau menyesuaikan;

4) rvarna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan ke4'a.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan , sandaran tinggi; sandaran dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus irntalisir atau kain bluclru warna

coklat atau waflra lain yang disesuaikan dengan komposisi waflra

meja kerja.
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e. Kursi tamu 1 {satu} set, dengan spesifikasi :

U ukuran :

a) panjang 150 cm, lebar/dalam 9O cm,tinggi 35 untuk 3 {tiga}

tempat duduk;

bi panjang 120 cm, lebar ldalam 80 cm,tinggl 35 untuk 2 (dua)

tempat duduk;

c) panjang 50 cm, Lebarldalam 60 cm,tinggi 35 untuk i (satu)

tempat duduk;

f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

U ukuran : panjang 150 cm, lebarldalam 5O cm, tinggi 125 cm;

2) modei /tipe: antik atau nlenyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas dan kaca atau kwalitasnya setara;

4l wxna : coklat atau \#arna latn yafig disesuaikan dengan

kornposisi warna ruangan kerja.

g" Filling kabinet 2 {dua} unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm,lebar/daiam62 cm, tinggi 132 cm;

2) model /tipe: biasa berlaci 4 (empat];

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau wafiIa lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 244 cm,lebarldalam 5O cm, tinggi 165

Clx;

2) modei/tipe : triasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 atau kwalitasnya setara dan kaca;

4) warna : coklat atau wa-rna iain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerfa.

i. Lambang nega-ra 1 (satui unit;
j. Bendera nasional 1 {satu} unit;

k. foto presiden 1 (satu) unit;

1. foto wakil presiden 1 {satu} unit;

m. larnbang daerah 1{satu}unit;

n. peta w-ilayah 1 {satu} unit;

o. pesawat telepon 2 (dua) unt, untuk pesawat loka1 dan untuk
pesawat;

p. otomatis/langsung sesuaikebutuhan jabatan;

q. intercom L (satu) unit;

r. mesin faximile 1 {satu ) unit;
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s. pendingin ruangan ( AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-[V).

Masing- masing 1 (satu ) unit;

v, kulkas dan dispenser air minum , masing-masing 1 (satu ) unit;
w, cermin gantung i (satu) unit;
x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
y. bel 1( satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas ) orang duduk berikut meja

tamu, dengan spesifikasi;

1) Kursi tamu:

a) Ukuran :

(U panjang 15O cm, lebar/dalam 9O cm, tinggi 35 cm, untuk
3 (tiga);

(21 panjang 12O cm, lebar/dalam 8O cm, tinggi untuk 2
(dua);

(3) panjang 5O cra, lebar/dalam 6O cm, tinggi 35 cm, untuk
l(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan, sandaran, tangatr dan dudukan beralas karet atau

busa dibungkus kain bludm atau kulit,

c) Bahan : rangla kayu kelas I atau krnralitasnya setara;

d) Warna : coklat atau srarna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna lain.

2l Meja tamu:
a) Ukuran : panjang 12O cm, lebarldalam 6O cm, tinggi 45 cm;

b) Model laW: biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) \[arna: coklat atau warna lain yang disesuaikan ,

dengan komposisi warna ruangan

e) Lemari buku 1 (sattr) unit dengan spesilikasi :

(1) Ukuran : par{ang 14O cm, lebar/dalam Socm tinggi 125

cm;
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{21 Model/tipe : antik atau menyesuaikan;

(3) Bal.an : KaJru kelas I dan kaca atau ksralitasnya setara;

(a) V/arna : coklat atam warrra lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan

0 Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk buku dan untuk benda seni

budaya/piala/vandel dengan spesifikasi :

(U ukuran : panjang 3OO cm, lebar/datam SOcm tinggi 18O

cm;

lr2l model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) bahan : Ka5ru atau aluminium dan kaca;

(4) warna : coklat atau urar:ra lain yang disesuaikan dengan

komposiswarna ruangan;

(5) jam dinding 1 (satu) unit;
(6) Pendingin ru€rngan (ac) sesuai kebutuhan ruan"gan;

(7| Cermin gantung 1 (satu) unit.

3) Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai

berikut:

a) meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

(1) Ukuran per unit : panjang 1OO cm, lebar/dalam 6O cm,

tinggr 75 cm;

(2', Modelltipe : setengah biro;

(3) Bahan : ka3ru kelas 1 atau tik blok;

(4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b) kursi kerja 2 {dua} unit dengan spesifikasi :

(U ukuran : panjang 5O cm, lebar/dalam S0cm .tinggi aS

cm;

(21 model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) bahan : rangka ksi atau menyesuaikan;

(a) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c) Kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifrkasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan

dudukan beralas karet dibungfuus imitalisir atau kain

warrra. hitam atau s,arna lain yang disesuaikan dengan

komposisi waflra ruarlgafl .



d) Filing kabinet 2 {dua} unit, dengan spesifikasi :

{i} ukuran per unit : panjang 47 cffi, ie}:ar/dalam 62cm

tinggi 132 cm;

{2) Modelltipe : biasa, berlaci 2 (dua};

(3) bahan : plat besi;

(4) warna : light grey atau warrra lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

e) Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit
atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

tU Meja komputer :

(a) Ukuran : panjang 110 cm , letrar/dalam 100 cm,

tinggi 75 cm;

{b} Model/tipe: biasa atau menyesuaikan;

(ci Bahan : kayu atau tik blok;

(d) Warna : coklat atau warna lain yarLg disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

{2) Kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah ;

sandaran dan dudukan treralas karet dibungkus imitalisir

warna hitam atau warna iain yang disesuaikan dengan

komposisi ruangan.

fl Gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :

(1) Gantungan dinding ; dipasa.ng setinggi 175 cm , terdiri

dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi

5 sampai 10 buah;

(21 Gantungan berkaki 4 {ernpat} ; berbentuk tiang bundar

atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat,

diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada

ketinggian 150 sampat 175 cm.

g) Kursi size | (satu) set berikut meja;

h) Pesarvat telpon 2 {dua} unit, untuk pesarvat internliokal dan

untuk pesawat ekstern/ langsung;

i) Mesin faximile 1 (satu) unit;
j) Kotnputer dau printer 1 {satu} set atau lr.enyesuaikan

kebutuhan;

k) Mesin ketik elektrik 1 {satu} unit atau menyesuaikan

kebutuhan;

U Dispenser air minum 1 (satu) unit;

m) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
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n) pesawat televisi atau radio/ tape 1 (satu) unit;
o) kamera pemantau (CC-fq 1 (satu) unit;
p) papan tulis plrtih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu)

unit atau meayesuaikan kebutuhan;

q) peta wilayah 1 (satu) unit ;

r) cermin gantung 1 (satu) unit;
s) jam dinding 1 (satu);

t) Kalender 1 (satu) unit.

4l Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan

sebagai berikut:

a) Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan

spesifikasi:

(1) Kursi tamu :

(a) Ukuran per set :

1.1 par{ang 15O cm lebarldalam 9O cm, tinggi 35 cm

untuk 3 (tiea) tempat duduk;

1,2 panjang 120 cm,lebar/dalam 8O cm,tinggi 35 cm

untuk 2 (dua) tempat duduk;

1.3 Panjang 5O cm, dalam 6O cm,tinggi 35 cm untuk
1 {satu} tempat duduk.

(21 Model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan,sandaran, tangan dan dudukan

beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir;

(3) Bahan : rangka kayu kelas satrr atau krralitasnya setara;

(4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b) Meja tamu :

(1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebarldalam 75

cm,tinggi 45 cm;

(21 Model,tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

(4) Warana : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna ruangan.

c) kmari rak kaca 1 (satu) urdt , dengan spesilikasi :

(U ukuran : panjang 3OO cm ,lebar/dalam 5O cm,tinggi 18O
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(21 model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) bahan : kayu. atau aluminium dan kaca;

(4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna ruangan.

d) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

e) Cermin gantung I (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang Kettra/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlenglapan

kantor sebagai berikut:

a. Meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

U Ukuran : panjang 186 cm, lebar fdaTar;;- 86 cm,tinggi 75 cm;

2l Model / tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

3) Bahan : ka5ru kelas 1 (satu) atau krvalitasnya setara;

4l Warna : coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) Kelengkapan: writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. Meja telepon I (satu) unit, dengan spesifrkasi:

U Ukuran : panjang 5O cm, lebar/dalam 4O cm, tinggi 7O cm;

2l Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu kelas 1 atau menyesuaikan;

4) Warna : coklat atarr warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna mangarl kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 6O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi 45 cm;

2l model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran,tangan dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain;

3) bahan : kayu kelas 1 atau stainless steel;

4l warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan , sandaran fugg; sandaran dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus imtalisir atau kain bludm
warna coklat atau wama lain yang disesuaikan dengan komposisi
rrarnq rneiq lraria -;fr



e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

i) ukuran: panjang 150 cm, Iebar/dalarn 50 crn, tinggi 125 cm;

2t model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3l bahan : ka3,u kelas dan kaca atau kwalitasnya setara;

4l \ii'arna : coklat atau warrra lain yang disesuaikari dengan

komposisi rn'arna ruangan keSa.

f. Filling kakrinet 2 {dua} unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm,lebar/dalam 62 cm, tinggi L32 cm;

2l model/tipe : biasa berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4l warna ; Iight grey atau warna lain yang disesuaikan dengan

kornposisi warna ruangan kerja.

g. Buffet 2 {dua} unit, dengan spesifikasi :

1i ukuran per unit : panjang2a0 cm, leirarldalarn 50 cm, tinggi

165 cm;

2j model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu keias 1 atau krvalitasnya setara dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan keda.

h. lambang negara I (satu) unit;

i. bendera nasional l(satu) unit;
j. foto presiden 1 {satu} unit;

k. foto wakil presiden i {satu} unit;

i. lambang daerah l(satulunit;
m. peta wilayah l(unit) unit;

n. jam dinding 1 isatu) unit;

o. pesarvat telepon 2 {duai unt, untuk pesawat lokal dan untuk
pesarrat otomatis/ langsung sesuaikebutuhanjabatan;

p" intercom 1 {satu} unii;
q. mesin faximile 1 {satu ) unit;

r. pendingin ruangan {AC) sesuai kebutuhan ruangan;

s. komputer d.an printer 1 (satu) set;

t. pesawat televisi, radio/tape, dan rnonitor pemantau (CC-fVi.

Masing- rnasing 1 ( satu) unit;

u. kulkas dan dispenser air minum , masing-masing 1 (satu ) unit;
Y. cermin gantung 1 { satu} unit;
\r!'. bell 1 (satu) unit.



2. Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas ) orang duduk berikut meja

tamu, dengan spesilikasi :

1) Kursi tamu :

a) Ukuran :

(1) panjang 15O cm, lebar/dalam 9O cm, tinggi 35 cm,

untuk 3{tiga} tempat duduk;

{2t panjang 12O cm, lebarldalam 8O cm, tinggi 35 cm,

untuk 2 (dua) tempat;

(3) panjang 5O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi 35 cm,

untuk l(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa dibungkus kain bludru.

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna lain.

2) Meja tamu :

a) Ukuran :

tU Panjang 12O cm , lebarldalam 6O cm , tinggr 45 cm;

{21 Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

(4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi rluafl:ra ruangan.

b) Lemari buku 1 {satu} unit dengan spesifikasi :

(1) ukuran : panjang 14O cm, lebar/dalam SOcm tinggr

125 cm;

(2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

(3) bahan : Ka5ru kelas I dan kaca atau krralitasnya setara;

(4) warna : coklat atau warrra lain yang disesuaikan

dengan komposisi wama ruangan.

c) Lemari kaca 1 (satu) dengan spesifikasi :

(U ukuran : panjang 3OO cm, lebar/dalam SOcm .tinggr

18O cm;

(21 model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) bahan : Ka5ru atau aluminium dan kaca;



dengan komposisi warna ruangan.

d) jam dinding 1 (satu) uait;

e) Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan nrangeln;

fl Cermin gantung I (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai

berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

U Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/daJam 60 cm, tinggi

75 cm;

2l Model/tipe : setengah biro;

3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

4l Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruang€ur.

b. kursi keda 2 (dua) unit dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam S0cm .tinggi 45 cm;

2l model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4l warrla : coklat atau warr,a lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan

beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau

warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

U ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62cm .tinggi

132 cm;

2l model/tipe : biasa, berlaci 2 (dual;

3) bahan : plat besi;

4l warna : light grey atau wafila lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau

menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja komputer :

(U Ukuran : panjang 110 cm , lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

(21 Model/tipe : biasa atau menyesuaikan;



(4) Warna : coklat atau warna larn yang drsesuanKan oengan

komposisi warna ruangan.

2l kursi : Kursi putar , pakai tangan , beroda , sandaran

rendah ; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus

imitalisir warna hitam atau wama lain yang disesuaikan

dengan komposisi ruangan.

f. ganhrngan untuk atribut, dengan strresifikasi :

1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm , terdiri dari

paparr selebar7 cm, yzrng diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai

1O buah;

2'l Gantungan berkaki 4 (empat), berbentuk tiang bundar atau

bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi

tangkai-tangkai besi 1O sampai 15 buah pada ketinggian 15O

sampai 175 cm.

g. kursi size 1 {satu} set berikut meja;

h. pesawat telpon 2 (dua) unit, untuk pesaurat intern/lokal dan untuk
pesawat eksternllangsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;
j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elelrtrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebututran;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat televisi atau radio/ tape 1 (sattr) unit;

o. papzrn tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 fsattr] unit
atau menyesuaikan kebutuhan;

p. peta wilayah 1 (satu) unit ;

q. cermin gantung 1 (satu) unit;

r. jam dinding 1 (satu);

s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi

perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi

1) kursi tamu :

(U ukuran per set :

(a) panjang 15O cm lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm

untuk 3 (tiga) tempat duduk;



(bl panjang 120 cm,lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cm untuk
2 (dua] tempat ducluk;

(ci panjang 50 cm, dalam 6O cm,tinggi 35 cm untuk l(satu)

ternpat duduk;

(d) modelltipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan,sandaran, tangan dan dudukan

beralaskan karet atau busa dibungkus imitalisir;

(e) bahan : rangka kayu kelas satu atau kr,valitasnya

setara;

(f) warna : coklat atau lva-rna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan"

2) meia tamu:

{U ukuran per unit : panjang 75 cm,lebar/dalam 75 cm,tinggi

4Scm;

{2} model,tipe : biasa atau menyesuaikan;

(3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

{4} \,varana : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

wa_rna ruangan.

b. Lemarimk kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm ,lebar /dalaffL50 cm,tinggi 180 cm;

2l model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4| warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

wafna ruangan.

c. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Periengkapan Ruangan Kantor Sekda

1. Dalam ruang kerja Sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai

berikut:
a) meja ke{a besar 1 {satu} unit dengan spesifikasi dan kelengkapan

,f ukuran : Panjang 175 cm , letlar/dalam 100 cm, trnggi 75 cm;

2l model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

setebal 5 mm;

3) bahan; kayu kelas I atau lsrditasnya setara;

41 rvarna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan keja. Kelengkapan : rvriting set,

almanak meja, Lrendera RI kecil, bak potiot, asbak Kotak memo

dan lembar disoosisi. '



b) Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

U ukuran : panjang 5O cm, lebar/dalam 4O cm, tinggi 7O cm;

2l model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

4l warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c) Kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi:

U ukuran : panjang 6O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi 45 cm;

2l model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran,tangan dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus lrain bludm;
3) bal:an : rangka kayu kelas 1 atau menyesuaikan;

4l warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

d) Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifrkasi:

Kursi pakai tangan , sandaran tingg; sandaran dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus imtalisir atau kain bludru
warna coklat atau waflla lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna meja kerja.

e) Iemari buku 1 (satu) unit, dengan spesilikasi:

1) ukuran : panjang 15O cm, lebar/dalam 5O cm, tinggi 125 cm;

2l modelltipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4l warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ru€rngan kerja.

fl Filling kabinet 1 (satu) unit, dengan spesilikasi :

U ukuran: panjang 47 cm,lebar/dalam 62 cr:c., tinggi 132 cm;

2l model/tipe : biasa berlaci 4 (empat!;

3) bahan : plat besi;

4l warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

g) Buffet 1 (satu} unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 24O ua,lebar/dalam 5O cm, tinggi

165 cm;

2l model/tipe : biasa atau menyesrraikan;

3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4l warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruanga.n kerja.

h) Kursi size 1 (satrr) set berikut meja;

I Foto presiden 1 (satu) unit;



j) Foto wakil presiden 1 {satu) unit;

k) Peta wilayah l(unit) unit;

1) Jam dinding 1 (satu) unit;
m) Pesawat ielepon 2 {dua} unt, untuk pesawat lokal dan untuk

pesawat otomatis/ langsung sesuaikebutuhan jabatan;

n) Intercom 1 (satu) unit;

o) Mesin faximile 1 (satu ) unit;

p) Pendingin ruangan ( AC) sesuai kebutuhan ruangan;

q) Komputer dan printer 1 (satu) set;

r) Pesawat televisi atau radio/tape;

s) Dispenser air minum 1 {satu } set;

t) Cermin gantung 1 ( satu) unit;

u) Bell 1 (satu) unit.

2. Dalarn ruang€rn tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu,

dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu :

a) Ukuran :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 9O cm, tinggi 35 cm,

untuk 3{tiga} tempat duduk;

(21 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggr 35 cm,

untuk 2{dua) tempat;

(3) panjang 5O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi 35 cm,

untuk 1(satu) tempat duduk;

b) Model/type: kursi size atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan, sandaran , tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru.

c) Bahan :rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atau wa-rna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna lain.

2l Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 75 cm , lebarldalam 75 cm , tinggi 45

Cln;

bl Model /tipe : biasa atau menyesuaikan;

c| Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

di Warna : coklat atau wa-rna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna 
T***



b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 3OO cm, lebar/dalam Socm .tinggi 150 crn;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruang€ul.

c. Jam dinding 1 {satu) unit;

d. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan mangan;

e. cermin gantung i (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja

rapat,dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 6O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi

45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kelasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna ruangan.

2) Meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalarn 150 cm, tinggi 75

cm;

bi model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya

setara;

d) \,rarna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangcln.

b. Lambang nega.ra/daerah 1 (satu) unit;

c. Foto presiden 1 (satu) unit;

d. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;

e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. Over head projektor (OHP) dan/atau LCD projektor (infocus) dan

1a3'ar screen I set;

g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. Pesawat telpon 1 {satu) unit;

i. Pendingin ru€mgan (ac) sesuai kebutuhan rua.ngan;

j. Palu dan alasnya L (satu) set;
ai-Si€::.+. - '-, =r..,. 
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k. Jam dinding i {satu} unit;

l. Kalender 1 (satu) unit;

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi persyaratan kantor sebagai

berikut:

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar ldalam 6O cm, tinggi

75 cm;

2) Model /tipe: setengah biro;

3) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

4l Warna : cokiat atau warna lain yang disesuaikan dengan

kcmposisi,uvarna ruangan.

b. Kursi ke{a 2 {dua} unit dengan spesifikasi :

i) ukuran : panjang 50 cm, lebas/d,alam 50cm .tinggi 45 cm;

2) model ltipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan :rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

kornposisi warna ruangan.

c. Kursi hadap 2 {dua} unit , dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan , sandaran rendah , sandaran dan dudukan

beralas karet dibungkus imitaiisir atau kain warna hitam atau

u,'arna lain yang disesuaikan dengan komposis warna ruangan.

d. Filing kabinet 2 {dua} unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62cm .tinggi 132

Crn;

2l madelltipe :biasa , berlaci 2 {dual;
3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau. warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan

f. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau

menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja komputer :

a) Ukuran : panjang 110 cm ,lebar ldalam 1O0 cm, tinggi 75

C1II;

b) Model/tipe : biasa atau menyesuaikan ;

c) Bahan : kayu atau tik blok;

d) Warna : cokiat atau wa-rna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

ii*i;,r,,;,.-.., . . -,:
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2) kursi :

Kursi putar , pakai tangan , beroda , sandaran rendah ;

sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir

warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi ruangan.

f. Gantungan untuk atribut , dengan spesifikasi :

1) Gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm , terdiri dari

papan selebar 7 cm,yang dberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10

buah;

2) Gantungan berkaki 4 {empat} ; berbentuk tiang bundar atau

bersegi-segi bundar bahan kayu jati w-arna coklat, diberi

tangkai-tangkai besi 1O sampai 15 buah pada ketinggian 150

sampai 175 xm.

g" kursi size L {satu} set berikut meja;

h. pesawat teipon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk
pesawat eksternllangsung;

i" mesin faximile 1 (satu) unit;
j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik manual 1 {satu} unit atau menyesuaikan kebutuhan;

1. dispenser air minum 1 {satu) unit;

m. pendingin ruangarl {ac} sesuai kebutuhan ruangan;

n. papan tulis putih {u,'hite board} untuk jadwal kegiatan i (satu} unit
atau menyesuaikan kebutuhan;

o. peta wilayah 1 (satu) unit ;

p. cermin gantung 1 (satu) unit;
q. jam dinding 1 {satui unit;

r. kalender I (satu) unit.

5" Dalam rLrangan tunggu sekda diiengkapi perlengkapan sebagai

berikut:

a. kursi tamu 1 {satu} set berikut meja, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

a) ukuran per set :

{1} panjang 150 cm lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk
3 (tiga) tempat d.uduk.

t2| panjang 12O cm,lebar/dalam 80 cm,tinggi 35 cmUntuk 2

(duai tempat duduk.



(3) panjang 5O cm, dalam 6O cm,tings 35 cm untuk l(satu|

tempat duduk.

b) modelltipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan,sandaran,tangan dan dudukan beralaskan

karet atau busa dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas satu atau laralitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2l mejatamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,tinggi

45cm;

b) model, tipe : biasa;

c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;

d) warana : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit , dengan spesifikasi:

i) ukuran : panjang 300 cm ,lebar/dalam 50 cm,tinggi 180 cm;

2) modelltipe: biasa;

3| bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau wafila lain yang disesuaikan dengan warna

ruangan.

c. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 isatu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ru€rngan kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor

sebagai Berikut:
a. meja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:

U ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 1OO cm, tinggi 75 cm;

2l mod.el/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas satu atau kwalitasnya setara;

4l warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ru€mgan;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak,

kotak memo dan lembar disposisi.
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b. meja telepon 1 (satu) unt dengan spesifikasi:

U ukuran : panjang 50 cm lebar /daJam 4O cm, tinggi 70 cm;

2l model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3l baha,n: kayu kelas 1 atau tik blok;

4l warna : coklat atau wafila lain yang disesuaiakan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

U ukuran : panjang 6O cm , lebar ldalam 60cm, tinggi 45 cm;

21 model/tipe : biasa atau menyesuaikan ; sandaran, tangandan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau

kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan kornposisi warna meja kerja;

3) bahan : rangjca kayu kelas 1 atau stainless steel;

4j warna : coklat atau warna lainyang disesuaikan dengan

lt'arrla meja kerja.

d. kursi hadap 2 {dua} unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru

warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna meja kerja.

e. lemari buku 1 {satu} unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2] model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangall.

t. kursi size l(satu) set berikut meja;

g. foto presiden 1 {satu} unit;
h. foto wakil presiden 1(satu) unit;

i. peta wilayah 1 {satu) unit;
j. jam dinding 1 {satu}unit;
k. pesawat telpon 1 (satu) unit;

l. pendingin ruangan {AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m. komputer dan printer 1 {satu) set;

n. pesawat televisi atau radio tape l(satu) unit;

o. bell 1 (satu) unit.

Dalam ruangan tamu dilengkapi peralatan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 6 (enarn) orang duduk berikut meja tamu,
den an snesifikasi: '

2.



1) Kursi tamu :

a) Ukuran :

(1) panjang 15O cm, lebarldalam 9O cm, tingg, 35 cm,

untuk 3{tiga} tempat duduk;

t2) panjang 12O cm, lebar/dalam BO cm, tinggi 35 cm,

untuk 2(dua) tempat;

(3) panjang 5O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi 35 cm,

untuk l(satu) tempat duduk;

b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan

kondisi ru"angan;sandaran , tangam dan dudukan
beralas karet atam dibungkus kain bludru.

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atam rwarna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna laia.

2) Meja tamu :

a) Ukuran : panjang 75 cm , lebarldalam 75 cm , tinggi 45

cm;

b) Model ltipe : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : ka1ru kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atam warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan

b. Lemari buku atau kaca I (satu) unit dengan spesi{ikasi :

1) ukuran : panjang 3OO cm, lebar/dalam S0cm .tinggi 1SO cm;

2) model /tipe : biasa;

3) bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ru€rngan.

c. Jam dinding 1 {satu} unit;
d. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi rapat kapasitas 15 {lima belas} orang duduk berikut meja

rapat,dengan spesifikasi:

U Kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 6O cm, lebar/dalam 6O cm, tinggi

45 cm;

b) modelltipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kelasaya setara;

d) warna : coklat atau wafira lain yang disesuaikan dengan

wArTte rtterl@rn



2l Meja rapat :

a) ukuran : paljang 300 cm, iebar/dalam i50 cm, tinggi 75

Crn;

b) model ltipe: biaSa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas i atau tik biok atau kwalitasnya setara;

d) rvarna : coklat atau waLrna latn yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan

b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. Foto presiden 1 (satu) unit;

d. Foto r,vakil presiden 1 (satu] unit;

e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. Over head projektor (OHP) dan/atau LCD projektor {infocus} dan

layar scrcrn 1 set;

g. Papan tuiis putih (white board) 1 isatu) unit;

h. Pendingin ruangan {ac} sesuai kebutuhan mangan;

i. Jam dinding i (satu) unit;
j. Kalender 1 {satu} unit.

F. Periengkapan Ruarigan Kantor Pejabat Eselon III

1. Dalam ruangan kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan

kantor sebagai berikut :

a. meja 1 isatu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) modei/tipe : meja biro, beriapis kaca setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas satu atau kw-alitasnya setara;

4i w,arna : coklat atau warna lain yang disesuaikal dengan

komposisi warna ruangan;

5) kelengkapan : w-riting set, almanak meja, bak potlot, asbak,

kotak memo atau lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unt dengan spesifikasi :

1) Ukuran : panjang 5O cm lebar/dalam 4O cm, tinggi 7O cm;

2) model /tipe: biasa;

3) bahan : kayu keias 1 atau tik biok;

4| warna: coklat atau \r'arna lain yang disesuaiakan dengan

komposisi r,varna ruangan kerja.

2. kursi keg'a 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a. Ukuran : panjang 60 cm , lebar/dalam 60cm, tinggi 45 cm;
gail;--i:....:r .i -i- . . .
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b. model/tipe : biasa ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa dibungkus kain bludru;

c. bahan : rangka besi atau stainless steel;

d. warna : hitam atau warna lainyang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesilikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tirgg; sandaran dan dudukan beralas

karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat

atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja

kerja.

4. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 15O cm, lebarldalarn 5O cm, tinggi 125 cm;

b) model/tipe : biasa atau meayesuaikan;

c) bahan : ka5ru kelas dan kaca;

d) warna : coklat atau qrarna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ru€rng€rn.

5. filling cabinet 1 {satu} unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 47 crn,lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

b) modelltpe : biasa berlaci a {empat);

c) bahan : plat besi;

d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisiwarna ruangan.

6. kursi size l{satu) set berikut meja;

7. pesawat telepon 1 (satu) unit;

S. jam dinding 1 (satu) unit;

9. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon [V

Dalam ruangan kerja pejabat eselon tV dilengkapi perlengkapan kantor

sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:

a. ukuran : panjang 16O cm, lebar/dalam 75 cm, tinsgr 75 cm;

b. model lttpe: meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;

c. bahan : kayu kelas satu atau ksrralitasnya setara;

d. warna : coklat atau $rarrra lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan;

e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun,

kotak memo atau lembar disposisi.
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2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a. ukuran : panjang 50 cm , lebar /dalam 50cm, tinggi 45 cm;

b. model /tipe : Lriasa ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa dibungkus kain bludru;

c. bahan : rangka besi atau stainless steel;

d. Warna : hitam atau w-arna lainyang disesuaikan dengan lyarna

meja kerja.

Kursi hadap 2 (dual unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan duduk treralas

karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam

atau warna lain yan disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

filiing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a. ukuran: panjang47 cm,lebar/ddam62 cm, tinggi 132 cm;

Lr. model ltipe: biasa berlaci 4 (empat);

c. bahan : plat besi;

3.

4.

d. warna : light grey atau yvvarna lain }rry1g disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

5. kursi size l(satu) set berikut meja;

III. RUMAI{ DIITAS

A. Rumah Jabatan

Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:

a. luas bangunan 500 M2;

b. luas tanah 3.OOO Mz;dan

c. luas pendopo 25O M2.

Rumah jabatan wakil Bupati d.engan ukuran maksimal:

a. luas bangunan 350 M2;

b. luas tanah 1.500 M2;dan

c. luas pendopo 175 M2.

Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengal ukuran maksimal:

a. luas bangunan 3OO M2;

b. iuas tanah 750 M2.

Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukurarr

maksirnal:

a. luas bangunan 250 M';

b. luas tanah 500 M2.

1.
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5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris daerah dengan ukuran
maksimal:

luas bangunan 3OO M2;
luas tana-I. TSO M2.

Rumah instansi / Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon Illanggota
DPRD denganukuran maksimal:
a. luas bangunan 15O M2;
b. luas tanah 35O M2.

2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan
ukuran maksimal:
a. luas 70 M2;
b. luas tanah 2OO M2.

3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV, dengan
ukuran maksimal:
a. luas bangunan 54 M2;
b. luas tanah lSO M2.

4. Rumah instansi/nrmah dinas untuk pejabat eselon V, dengan
ukuran maksimal:
a. luas bangunan 45 M2;
b. luas tanah 12O M2.

5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf, dengan ukuran
maksimal:
a. luas bangunan 70 M2;
b. luas tanah 2OO M2.

Rumah Pegawal

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 70 M2;
b. luas tanah 2OA M2.

2. Rumah pegawai unhrk golongan III dengan ukuran maksimal:
a. luas banguaan 54 M2;
b. luas tanah 15O M2.

3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 45 M2;
b. luas tanah 12O M2.

4. Rumah pegawai unhrk golongan I dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 36 M2;
b. luas tanah 1OO M2.

a.
b.

B.

C.

fV. I(ETTI'ARAAN DIITAS

A- Kendaraan Peorangan Dinas

Jabaten Junlah
Jenls

Kendaraan
Kapasitas / isi

Sirinder
nahimal

1. Bupati

Wakil Bupati2.

1(satu)Unit
1(satulUnit

1(satu)Unit
L(satulUnit

Sedan
Jeep

Sedan
Jeep

2.5O0 cc
3.20O cc

2.5OO cc



B. Kendaman Dlnas Operasion l I Kendaraan Dinas Jabatan

Jabataa Jumlah
Jenis

Kerrdaraan

Kapasitas I isi
Sittnder

maksimd

Ketua DPRD

Wakil Ketua

DPRD

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

1(satu)Unit

( satu ) Unit

( satu ) Unit

(satu ) Unit

1(satulUnit

Sedan atau

Minibus

Sedan atau

Minibus

Sedan atau

Minibus

(Bensin)

Minibus

(Solar)

Sepeda Motor

2.5OO cc

2.2AO cc

2.OOO cc

2.5O0 cc

1.6O0 cc

2.5OO cc

2O0 cc

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
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