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Pemasangan Cermin Lalu Lintas 

 

Pengadaan dan pemasangan cermin lalu lintas, tiang, 
dan pondasi  yang berfungsi sebagai alat untuk 
menambah jarak pandang pengemudi kendaraan 
bermotor. Umumnya dipasang di tepi jalan pada 
lokasi - lokasi dimana pandangan pengemudi 
kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang, 
khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit (dihitung dari jumlah persimpangan jalan yang akan 
dipasang unit cermin) 

3. Agar diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan. 

4. Jangan mengusulkan pemasangan cermin lalu lintas pada ruas jalan 
yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
masing-masing wilayah.  

6. Jika penggantian, maka dimungkinkan selama kondisi Cermin yang 
ada sudah tidak layak & daerah tersebut rawan kecelakaan 

 
 
Pemasangan Pita Penggaduh/ Speed Trap 

 

Pembuatan Pita Penggaduh/ Speed Trap yang 
berfungsi untuk membuat pengemudi lebih 
meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang 
berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 
dipasang melintang pada jalur lalu lintas  

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Panjang speed trap dipasang sepanjang dengan lebar jalan 

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
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Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised (tinggi 4m) 

 

Pengadaan  dan pemasangan rambu, tiang, dan 
pondasi berupa lambang, angka, kalimat, dan /atau 
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, 
larangan, perintah, atau petujuk bagi pengguna jalan 
yang dipasang pada ruas jalan ataupun di simpang 
jalan 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 
2. Jumlah unit 
3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
masing-masing wilayah 

 
 
Pembangunan Guard Rail (1 set per 4 meter) 

 

Pembangunan pagar pengaman termasuk 
pemasangan pondasi yang berfungsi untuk 
memperingatkan pengemudi akan adanya bahaya 
(jurang) dan melindungi pengguna jalan agar tidak 
sampai terperosok yang dipasang pada bagian jalan 
menikung, baik terdapat jurang maupun tidak, yang 
dikombinasikan dengan pemasangan rambu 
"chevron" pada tikungan atau dipasang pada jalan 
lurus dimana sisi jalan terdapat jurang atau sisi jalan 
yang terdapat perbedaan ketinggian dengan badan 
jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 
2. Jumlah set guard rail (dihitung dari pa njang jalan yang akan 

dipasang guard rail dibagi 4 meter)  
3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
masing-masing wilayah. 
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Pembangunan Jembatan Orang di Atas Badan Air (Sungai/Kali) (Bentang < 10 M) 

 

- Jembatan khusus orang yang berada diatas 
sungai/kali  

- Material =  Baja dan beton 

1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar) 

2. Harga per unit jembatan 

3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi 

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas Bina Marga  

 
 
Pembangunan Jembatan Orang di Atas Badan Air (Sungai/Kali) (Bentang 10 - 20 M) 

 

- Jembatan khusus orang yang berada diatas 
sungai/kali  

- Material =  Baja dan beton 

1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar) 

2. Harga per unit jembatan 

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas Bina Ma rga 
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Pembangunan Jembatan Orang di Atas Badan Air (Sungai/Kali) (Bentang 20 - 30 M) 

 

- Jembatan khusus orang yang berada diatas 
sungai/kali bentang  

- Material =  Baja dan beton 

1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar) 

2. harga per unit jembatan 

3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi  

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas Bina Marga  

 
 
Pembangunan Jembatan Orang di Atas Badan Air (Sungai/Kali) (Bentang ≥ 30 M) 

 

- Jembatan khusus orang yang berada diatas 
sungai/kali bentang  

- Material =  Baja dan beton 

1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar) 

2. harga per unit jembatan 

3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi 

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas Bina Marga  
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Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (bentang 30M) 

 

Atap, lantai, tangga naik turun, pagar/ railink jpo 1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan lebar jalan) 

2. Jumlah unit  

3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi  

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas Bina Marga 

 
 
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (bentang 40M) 

 

Atap, lantai, tangga naik turun, pagar/railink jpo 1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan lebar jalan) 

2. Jumlah unit  

3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi  

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas Bina Marga  
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Pembangunan Pagar Pengaman Jalan 

 

Pagar pengaman dan pemasangan pondasi pada 
jalan non-Koridor Busway (Type besi beton/ pagar 
busway) 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Panjang jalan akan dipasang  pagar pengaman jalan  

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
masing-masing wilayah. 

 
 
Pembangunan/ Pemeliharaan Kanopi Dermaga 

 

1. Pengadaan konstruksi bangunan pantai Rp. 
2.009.443 per meter lari    

2. Pengadaan konstruksi lain Rp. 2.404.993 per 
meter lari 

1. Lokasi dengan titik koordinat yang jelas  

2. luas kanopi yang dibutuhkan 

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan Kep. 
Seribu 

4. Dampak langsung dan manfaat bagi pengguna & daerah/lokasi 
setempat 
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Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Gang/ MHT 

 

Harga satuan sesuai dengan Ebudgeting:  

- 1.1.7.02.01.06.001.00190 / Armature LED untuk 
Jalan Gang/MHT dengan Smart System @ Rp. 
6.930.000,00 dan; 

- 1.3.3.01.01.32.003.00062 / 1 Unit pembangunan 
PJU Lingkungan/MHT Asmas Rp. 4.783.770
  

 

1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi) 

2. khusus untuk jalan dengan lebar 2-4 meter (kelas jalan gang/MHT) 

3. Jumlah Titik Lampu dihitung dari panjang jalan dibagi jarak antar 
lampu (33 Meter) 

4. jika ada lampu PJU Eksisting, tipe lampu PJU Eksisting tersebut 
bukan lampu LED (lampu berwarna putih) 

5. harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan lampu PJU sebagai 
tempat pemasangan lampu PJU menggunakan stang  

6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan 
Energi masing-masing wilayah. 

 
 
Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan 

 

Harga satuan sesuai dengan Ebudgeting:  

- 1.1.7.02.01.06.001.00191 / Armature LED untuk 
Jalan Lingkungan dengan Smart System @ Rp. 
7.370.000,00 dan; 

- 1.3.3.01.01.32.003.00062 / 1 Unit pembangunan 
PJU Lingkungan/MHT Asmas Rp. 4.783.770
  

 

1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi) 

2. khusus untuk jalan dengan lebar 4-6 meter (kelas jalan lingkungan) 

3. Jumlah Titik Lampu dihitung dari panjang jala n dibagi jarak antar 
lampu (33 Meter) 

4. jika ada lampu PJU Eksisting, tipe lampu PJU Eksisting tersebut 
bukan lampu LED (lampu berwarna putih) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan 
Energi masing-masing wilayah. 
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Pembangunan/ Peningkatan Saluran 

 

Pembangunan baru/peningkatan saluran tepi jalan 
pada jalan existing lebar ≤ 3 m untuk mengatasi 
masalah genangan yang rutin terjadi 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Panjang (dihitung dari panjang jalan yang diusulkan untuk dibangun 
saluran) 

3. Jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak perlu 
diusulkan kembali 

4. Prioritas pada lokasi yang belum memiliki saluran dan atau 
salurannya sudah rusak parah 

 

 
Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran 

 

Perbaikan/pemeliharaan saluran tepi jalan 
lingkungan lebar ≤ 3 m untuk mengatasi masalah 
genangan yang rutin terjadi 

1. Lokasi di semua RW, kecuali yang terdapat dalam Pergub No. 90 
tahun 2018. Untuk RW yang terdapat dalam Pergub No. 90 tahun 
2018 menjadi kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan 
Permukiman 6 wilayah (Kota&Kabupaten) 

2. Jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak perlu 
diusulkan kembali 

3. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan 
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Pengecatan Marka Jalan 

 

Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau 
diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau 
tanda yang membentuk garis membujur, melintang, 
serong, serta lambang yang berfungsi untuk 
mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi 
kepentingan lalu lintas (pembagi lajur/jalur lalu 
lintas) 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 
2. Untuk pemasangan marka dapat dilakukan sepanjang jalan yang 

dimaksud digolongkan sebagai jalan umum dan dilalui oleh lalu 
lintas kendaraan umum. 

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
masing-masing wilayah. 

 
 
Pengecatan Zebra Cross 

 

Fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki  yang 
ditandai dengan marka jalan 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan 
masing-masing wilayah. 

3. Jika pengecatan ulang, dimungkinkan selama lokasi dimaksud 
banyak (intens) terjadi pertemuan kendaraan & penyebrang serta 
rawan kecelakaan. 
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Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada  
(berupa peningkatan dan atau perbaikan 
lapangan termasuk lampu penerangan) dengan 
usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana 
tertuang dalam perjanjian hibah.  

2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per 
lapangan dengan ukuran standar lapangan 
149.331 m2 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 

6. Kejelasan status tanah (jika aset Pemda harus ada didalam KIB UKPD 

 

 
Perbaikan Lapangan Olahraga di Kepulauan - Bulutangkis 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada 
(berupa peningkatan dan atau perbaikan 
lapangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 

2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per 
lapangan dengan ukuran standar lapangan 
149.331 m2.Biaya Transportasi angkutan laut 
estimasi @Rp450.000 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 
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Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada  
(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan 
termasuk lampu penerangan) dengan usia 
lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang 
dalam perjanjian hibah 

2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per 
lapangan olahraga dengan ukuran standar 
lapangan = 25mx15m=375m2 (standar futsal 
anak-anak) ditambah samping kiri dan kanan 1 m. 
Jadi 27mx17m=459m2 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 

6. Kejelasan status tanah (jika aset Pemda harus ada didalam KIB UKPD 

 
 
Perbaikan Lapangan Olahraga di Kepulauan - Futsal 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada 
(berupa peningkatan dan atau perbaikan 
lapangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah 

2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per 
lapangan dengan ukuran standar lapangan = 
25mx15m=375m2 (standar futsal anak-anak) 
ditambah samping kiri dan kanan 1 m. Jadi 
27mx17m=459m2. Biaya transportasi angkutan 
laut estimasi @Rp450.000 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 
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Perbaikan Lapangan Olahraga Voli 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada  
(berupa peningkatan dan atau perbaikan 
lapangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah.  

2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per 
lapangan dengan ukuran standar lapangan = 24m 
x 13 m = 312 m2"  

 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 

6. Kejelasan status tanah (jika aset Pemda harus ada didalam KIB UKPD 

 

 
Perbaikan Lapangan Olahraga di Kepulauan - Voli 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada 
(berupa peningkatan dan atau perbaikan 
lapangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 

2. Ukuran standar lapangan : 24m x 13 m = 312 m2. 
Estimasi biaya angkut @Rp450.000 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 
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Pemasangan Atap Lapangan Olahraga 

 

Pemasangan atap untuk lapangan olahraga (Voli, 
Bulutangkis, Basket, Futsal). Harga Satuan Rp 
2.000.000/m2 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 

6. Kejelasan status tanah (jika aset Pemda harus ada didalam KIB UKPD 

 

 
Pemasangan Atap Lapangan Olahraga di Kepulauan 

 

Pemasangan atap untuk lapangan olahraga (Voli, 
Bulutangkis, Futsal) di Kepulauan Seribu. Harga 
Satuan Rp 2.000.000/m2 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 

6. Kejelasan status tanah (jika aset Pemda harus ada didalam KIB UKPD 
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Perbaikan Lapangan Olahraga Basket 

 

1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada 
(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan 
termasuk lampu penerangan) dengan usia 
lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang 
dalam perjanjian hibah.  

2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per 
lapangan dengan ukuran standar lapangan= 
28mx15m=420m2, ditambah samping kiri dan 
kanan 2 m. Jadi 30mx17m=510m2 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Jumlah unit yang akan diperbaiki  

3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya 
tidak perlu diusulkan kembali 

4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan 
aset Pemda) 

5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah 
parah 

6. Kejelasan status tanah (jika aset Pemda harus ada didalam KIB UKPD 

 

 
Perbaikan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan/ Orang 

 

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dengan AC-WC 3cm 
gelar manual (hotmix) dan beton jalan lingkungan 

1. Lokasi di semua RW, kecuali yang terdapat dalam Pergub No. 90 
tahun 2018. Untuk RW yang terdapat dalam Pergub No. 90 tahun 
2018 menjadi kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan 
Permukiman 6 wilayah (Kota&Kabupaten) 

2. Jalan yang diperbaiki dengan lebar dibawah 3 meter 

3. Jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak perlu 
diusulkan kembali 

4. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan 
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Pendalaman dan Pengamanan Alur Laut 

 

1. Kawat Bronjong 
- Kawat Bronjong 100 cm x 50 cm x 200 cm = 

Rp110.000 per blat/unit 
- Batu kali 1m3 = Rp264.334 
- Upah pembuatan bronjong = Rp30.000/unit 

2. Sheetpile tipe W 350 x B1000 panjang 7 m2 (untuk 
1 m dibutuhkan 3 unit sheetpile) = Rp2.910.000  

3. Pengangkutan material hasil galian sejauh 100m = 
Rp.83.354 

1. Lokasi dengan titik koordinat yang jelas  

2. Luas dan kedalaman alur 

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan Kep. 
Seribu 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMPLATE DEFINISI OPERASIONAL SYARAT & KETENTUAN 
 

17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

TEMPLATE DEFINISI OPERASIONAL SYARAT & KETENTUAN 
 

18 
 

 
 
Pelatihan Mengemudi SIM A 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan :  1 paket pelatihan mengemudi sampai 
dengan mendapatkan SIM A. Pelatihan dilaksanakan 
selama 15 hari 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK, fotokopi KTP dan KK) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan 
surat keterangan domisili) 

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi  lebih lanjut oleh masing-masing 
Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di 5 Wilayah). 

 
 
Pelatihan Satuan Pengamanan 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan :  1 Paket pelatihan dan perlengkapan 
peserta Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari 
(standar Polda) 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK, fotokopi KTP dan KK) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan 
surat keterangan domisili) 

4. Tinggi minimal wanita : 165 cm, pria : 170 cm. Usia maksimal 35 
tahun. 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh masing-masing 
Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di 5 Wilayah). 
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Pelatihan Diving 

 

Pelatihan menyelam bawah laut (diving) Tingkat 
pemula dan tingkat lanjutan selama 4 hari untuk 
warga kep. seribu. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dari 
masing-masing RW. 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah telah memiliki kemampuan renang dasar          
4. Usia 18 - 45 tahun 
5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin KPKP 
Kep.Seribu. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing 
PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Design Grafis 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing 
PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Las Bawah Air 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 20 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
5. Harus memiliki skill dasar di bidang las  
6. Harus memiliki kemampuan menyelam bawah air 
7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Las Listrik 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Las Pipa 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 75 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh mas ing-masing 
PPK 

5. Harus memiliki skill dasar di bidang las  
6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 

Pelatihan Kerja Kejuruan Las Plat 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 

Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 75 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode 
yang telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing 
PPK 

5. Harus memiliki skill dasar di bidang las  
6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 50 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
5. Harus memiliki skill dasar di bidang las  
6. Sudah melaksanakan magang/ on the job training 
7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Operator Komputer 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Graha 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Automotif 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Komputer 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/ AC 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uj i 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1.  Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK. Pelatihan 
dilaksanakan selama 60 hari 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD) 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnik Pendingin (Tata Udara) 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari . 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Mekanik/ Mesin Bubut 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 
hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknologi Mekanik (CNC)  

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja / 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat  
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 
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Pelatihan Keterampilan Kerja Komputer Akuntansi 

 

Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ 
Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan 
Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non 
PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji 
kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, 
dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum 
bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat 
keterangan domisili) 

4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 
(Pusat Pelatihan Kerja) 

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. 

 
 
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/ TK Tingkat Dasar 

 

Pelatihan Guru Pendamping Muda ( Diklat PAUD 
Tingkat Dasar ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD 
yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas 
selama 6 hari (48 jam) 

- Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) 

- Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 48 jam pelajaran (6 
hari) 

- Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam 
DAPODIK 

- Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan 

- Berusia maksimal 50 Tahun 

- Pendidikan Minimal SMA atau sederajat 
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Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/ TK Tingkat Lanjutan 

 

Pelatihan Guru, Guru Pendamping ( Diklat PAUD 
Tingkat Lanjutan ) merupakan Pelatihan Pendidik 
PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan 
Dikmas selama 8 hari (64 jam) 

- Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) 

- Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 64 jam pelajaran (8 
hari) 

- Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam 
DAPODIK 

- Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan 

- Berusia maksimal 50 Tahun 

- Pendidikan Minimal SMA atau sederajat 

- WAJIB Memiliki Ijazah/Tanda kelulusan Diklat PAUD Tingkat Dasar 

 

 
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/ TK dan Tingkat Mahir 

 

Pelatihan Guru (Diklat PAUD Tingkat Mahir) 
merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang 
diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas 
selama 10 hari (80 jam) 

- Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) 

- Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 64 jam pelajaran (8 
hari) 

- Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam 
DAPODIK 

- Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan 

- Berusia maksimal 50 Tahun 

- Pendidikan Minimal SMA atau sederajat 

- WAJIB Memiliki Ijazah/Tanda kelulusan Diklat PAUD Tingkat Dasar 
dan Lanjutan 
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Pelatihan Budidaya Tanaman Hemat Lahan (Urban Farming) Tingkat Kabupaten 

 

Pelatihan budidaya tanaman hemat lahan adalah 
upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat dalam melakukan budidaya sayuran, 
buah dan tanaman obat keluarga dalam upaya 
meningkatkan pendapatan keluarga.  
 
Kebutuhan Pelatihan: konsumsi dan bahan pertanian 
 
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari 
masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 
kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan 
diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah.  
 
Lama pelatihan selama 1 hari (teori dan praktek) 

1. Data calon peserta pelatihan by name by address, NIK dan dari 
masing-masing RW. 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. 30 peserta per wilayah 
4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah 
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Pelatihan Budidaya Tanaman Hemat Lahan (Urban Farming) Tingkat Kota 

 

Pelatihan budidaya tanaman hemat lahan adalah 
upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat dalam melakukan budidaya sayuran, 
buah dan tanaman obat keluarga dalam upaya 
meningkatkan pendapatan keluarga.  
 
Kebutuhan Pelatihan: konsumsi dan bahan pertanian 

 
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari 
masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 
kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan 
diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah.  
 
Lama pelatihan selama 1 hari (teori dan praktek) 

1. Data calon peserta pelatihan by name by address, NIK dan dari 
masing-masing RW. 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. 30 peserta per wilayah  
4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. 

 

 
Pendampingan Teknis Desain Kemasan 

 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk 
konsultasi & perbaikan kemasan dan logo produk 

IKM disertai dengan fasilitasi contoh kemasan (mock-
up) yang sudah diperbaharui 

Syarat Calon Peserta: 

1. Memiliki kemampuan dasar sesuai dengan pelatihan yang diikuti 

2. Memiliki minat dan bakat 
3. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta  
4. sudah memiliki IUMK 
5. bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan 

pendampingan diutamakan yang sudah pernah mengikuti 
pelatihan kewirausahaan dan berproduksi  
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Pelatihan Koperasi dan UKM 

 

Pelatihan diperuntukkan bagi anggota Koperasi dan 
UKM Pemula dan Calon Wirausaha baru. 

1. Data usulan calon peserta pelatihan harus by name by addres, 
dilengkapi fotocopy KTP DKI dan pasphoto. 

2. Peserta adalah anggota Koperasi UKM Pemula dan Calon 
Wirausaha Baru. 

3. Mengisi formulir Surat Pernyataan Kepesertaan. 

 
 

Pelatihan Olahan Hasil Pertanian Tingkat Kabupaten 

 

Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian adalah 
upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dalam 
upaya meningkatkan pendapatan keluarga.  
 

Kebutuhan Pelatihan :  konsumsi, bahan pangan dan 
alat pengolah 
 
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari 
masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 
kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan 
diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah.  
 
Lama pelatihan selama 2 hari (teori dan praktek) 

1. Data calon peserta pelatihan by name by address,  NIK dan dari 
masing-masing RW. 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. 30 peserta per wilayah  

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. 
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Pelatihan Olahan Hasil Pertanian Tingkat Kota 

 

Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian adalah 
upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dalam 
upaya meningkatkan pendapatan keluarga.  
 
Kebutuhan Pelatihan :  konsumsi, bahan pangan dan 
alat pengolah 
 
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari 
masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 
kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan 
diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah.  
 
Lama pelatihan selama 2 hari (teori dan praktek) 

1. Data calon peserta pelatihan by name by address,  NIK dan dari 
masing-masing RW. 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. 30 peserta per wilayah  
4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. 

 

Penumbuhan Wirausaha Industri Baru 

 

- Pelaksanaan kegiatan di 44 kecamatan, tiap 
kecamatan  sebanyak 6 komoditi, yaitu: 
1. fashion (pelatihan pembuatan pakaian Khas 

Betawi, batik, dll),  
2. makanan dan minuman (bimbingan teknis 

produksi roti dan pastry, makanan olahan 
ikan/daging) 

3. kerajinan (pelatihan kain perca , daur ulang 
Koran, kerajinan kerang, daur ulang botol 
plastic bekas, rotan, dll) 

Syarat Calon Peserta: 

1. Memiliki kemampuan dasar sesuai dengan pelatihan yang diikuti  
2. Memiliki minat dan bakat 
3. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta 
4. Sudah memiliki IUMK 
5. Bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan 

pendampingan diutamakan yang sudah pernah mengikuti 
pelatihan kewirausahaan dan berproduksi  
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4. Servis Handphone (khusus Kepulauan Seribu) 
5. Animasi dan Desain Grafis (pelatihan membuat 

produk-produk digital animasi seperti komik 
digital, dll) 

6. Farmasi, kosmetik dan material kesehatan 
(bimbingan teknis produksi pembersih lantai, 
sabun cuci piring) 

- Materi pelatihan terdiri dari Teori dan Praktek 

 

Pelatihan Olahan Pangan Ternak Tingkat Kabupaten 

 

Pengolahan pangan asal ternak adalah untuk 

meningkatkan nilai tambah hasil peternakan menjadi 
produk olahan yang  bertujuan untuk meningkatkan 
gizi masyarkat.   
 
Kebutuhan Pelatihan : Alat percontohan (produk 
peternakan) Alat Peraga : (container, sealer,dll), 
honor instruktur non PNS dan konsumsi.  Alat peraga 
dibagikan sebagai bentuk pembinaan.    
 
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK dan maksimal dari masing-
masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing 
RW akan dikelompokan menjaddi 1 kelompok per 
kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin 
KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per 
wilayah).            
 
Lama pelatihan selama 1 (satu) hari  

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK                                  

2. Kesedian peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan.                

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP 
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Pelatihan Olahan Pangan Ternak tingkat kota 

 

Pengolahan pangan asal ternak adalah untuk 
meningkatkan nilai tambah hasil peternakan menjadi 
produk olahan yang  bertujuan untuk meningkatkan 
gizi masyarkat.   
 
Kebutuhan Pelatihan : Alat percontohan (produk 
peternakan) Alat Peraga : (container, sealer,dll), 
honor instruktur non PNS dan konsumsi.  Alat peraga 
dibagikan sebagai bentuk pembinaan.    
 
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK dan maksimal dari masing-
masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing 
RW akan dikelompokan menjaddi 1 kelompok per 
kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin 
KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per 
wilayah).            
 
Lama pelatihan selama 1 (satu) hari  

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK                                  

2. Kesedian peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan.                

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP 
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Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kabupaten 

 

Pelatihan pengolahan hasil perikanan bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
mengenai cara pengolahan ikan yang baik  (CPIB) dan 
prosedur operasional standar sanitasi (POSS) dalam 
mengolah produk hasil perikanan dan meningkatkan 
nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan 
yang bertujuan untuk  meningkatkan gizi 
masyarakat.   
 
Alat peraga tidak dibagikan kepada peserta sebagai 
alat bantu pelatihan dan alat bantu (belanja modal) 
disiapkan oleh Sudin.    
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK dan maksimal dari masing-
masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing 
RW akan dikelompokan menjaddi 1 kelompok per 
kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin 
KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per 
kecamatan).   
     
Lama pelatihan 1 (satu) hari 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK dan 
maksimal dari masing-masing RW.               

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan.                           

3. 10-30 Peserta per kecamatan 
4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP 
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Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota 

 

Pelatihan pengolahan hasil perikanan bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
mengenai cara pengolahan ikan yang baik  (CPIB) dan 

prosedur operasional standar sanitasi (POSS) dalam 
mengolah produk hasil perikanan dan meningkatkan 
nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan 
yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.   
 
Alat peraga tidak dibagikan kepada peserta sebagai 
alat bantu pelatihan dan alat bantu (belanja modal) 
disiapkan oleh Sudin.    
Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by 
name by address, NIK dan maksimal dari masing-
masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing 
RW akan dikelompokan menjaddi 1 kelompok per 
kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin 
KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per 
kecamatan).   
     
Lama pelatihan 1 (satu) hari    

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK dan 
maksimal dari masing-masing RW.               

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 

telah ditetapkan.                           

3. 10-30 Peserta per kecamatan 

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan 
dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP 
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Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk memberi 
bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan 
masyarakat baik dari unsur PKK, LMK, Posyantek 
serta lembaga-lembaga lainnya sehingga dapat 
menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif 
dalam pembangunan melalui pemberdayaan 
masyarakat. Substansi materi pelatihan soft skill 
menyesuaikan dengan unsur yang 
dilatih.Diselenggarakan di Pusbanglat PPAPP serta 
KB, RPTRA dan Rumah Susun. Dilaksanakan selama 2 
(dua) hari. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan 

3. Peserta merupakan Kader aktif dan lembaga-lembaga lainnya yang 
diusulkan dari setiap wilayah kota. 

 
 

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 

 

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
dalam Penanggulangan Bencana merupakan 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi 
DKI Jakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi 
masyarakat (termasuk relawan dan kader bencana)  
dalam rangka penanggulangan bencana secara dini 
di tingkat Kelurahan. Jumlah Peserta Pelatihan per 
RW 5 orang  dalam satu Kelurahan.   Kebutuhan 
pelatihan sesuai dengan harga satuan di  dalam e-
budgeting adalah antara lain :                                                                                                                                             

- [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.20 Belanja 
Barang Pakai Habis Sandang (Kaos)     

1. Pengusul telah memiliki calon peserta                                    

2. Peserta diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta (NIK) 

3. Jumlah peserta tiap RW maksimal 5 orang                              

4. Peserta merupakan Kader Penanggulangan Bencana                          
Pelaksanaan kegiatan akan digabung dengan RW lain dalam satu 
Kelurahan                  

5. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari  
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- [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja  
Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia   

 
Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 

 

Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan merupakan pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Sudin Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan 5 wilayah Kota Administrasi. 
Pelatihan ini diperuntukkan bagi masyarakat  dalam 
rangka penanggulangan kebakaran dan 
penyelamatan secara dini di tingkat Kelurahan. 

Jumlah peserta pelatihan per RW maksimal 40 orang 
dalam satu Kelurahan. Kebutuhan pelatihan per RW 
sesuai dengan harga satuan e-budgeting antara lain: 

- 1.3.2.05.02.07.001.00046 Pengisian Tabung 
Pemadam Kebakaran, Spesifikasi dry Chemical 
Powder (Rp 70.000/kg); 

- 1.1.7.01.03.09.003.00062 Kaos Oblong                                                                 
Spesifikasi : Soft Cotton Combed + Sablon  2 Sisi 
(Rp 95,910/ buah);                               - 
9.1.2.11.05.01.001.00009 Makan 
Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan 
Sejenis (Rp 47.000);                                      - 
9.1.2.11.05.01.001.00008  

- snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau 
kegiatan sejenisnya (Rp 18.000) 

- 1.1.7.01.03.09.002.00021  Topi  Spesifikasi : 
Bordir Nama (Rp 77,770/buah) 

- 1.1.7.01.03.01.001.00004  Ballpoint  Spesifikasi : 
Bptp (Rp 17.850/lusin) 

1. Pengusul telah memiliki calon peserta    

2. Peserta diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta (NIK) 

3. Jumlah peserta tiap RW maksimal 40 orang 

4. Peserta bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan                     

5. Peserta merupakan gabungan masyarakat dari beberapa RT dalam 
RW tersebut 
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- 1.1.7.01.03.01.014.00063 Cetak Buku   Spesifikasi 
: Panduan/ Sop; Bahan Hvs Finishing Clear (Rp 
29.940/buku) 

- 1.1.7.01.01.04.001.00013 RON 90 (Rp 
10.056/liter) 

- 1.1.7.01.01.04.001.00001 Solar non subsidi (Rp 
12.300/liter) 
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Pelatihan Seni Mural 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni rupa mural 5 wilayah.     
      Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni rupa mural merupakan kegiatan yang 
akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, pelatih 
seni dan masyarakat dengan memberikan wawasan 
dan keterampilan menggambar atau melukis diatas 
media dinding, tembok, atau permukaan luas yang 
bersifat permanan dan menggunkan media cat 
tembok/ cat kayu atau pewarna apapun seperti 
kapur atau alat lain yang menghasilkan gambar. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni tata rias         

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 

Pelatihan Seni Musik Gambang Kromong 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni musik gambang kromong 5 wilayah.  
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang  
 
Pelatihan seni musik gambang kromong merupakan 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni musik gambang kromong          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 
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kegiatan yang akan melatih pelajar, mahasiswa, 
pelaku seni, pelatih seni dan masyarakat dengan 
memberikan wawasan dan keterampilan musik 
tradisi betawi Gambang kromong dengan konsep 
memainkan karawitan yang memadukan mus ik 
tabuh serta alat musik gesek. 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 
 

Pelatihan Seni Musik Marawis 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni musik marawis 5 wilayah. 
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang.  
 
Pelatihan seni musik marawis merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 
pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 
wawasan dan keterampilan pukulan jenis band tepuk 
dan musik marawis sebagai media dakwah dengan 
menggunakan lagu-lagu bernuansa islami diiringi alat 
rebana marawis. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni musik marawis          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 
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Pelatihan Seni Musik Perkusi 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni musikperkusi 5 wilayah.                                      
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni musik perkusi merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 
pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 
wawasan dan keterampilan memainkan alat musik 
tradisi berjenis alat musik pukul yang disusun 
menjadi sebuah komposisi musik baru 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni musik perkusi          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 
Pelatihan Seni Musik Qasidah 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni musik qasidah 5 wilayah.                                                    
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni musik qasidah merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni musik qasidah          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
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pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 
wawasan dan keterampilan memainkan musik 
qasidah sebagai media dakwah dengan 
menggunakan lagu-lagu bernuansa islami diiringi alat 
rebana qasidah. 

Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 
 
Pelatihan Seni Musik Samrah 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni musik samrah 5 wilayah. 
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni musik samrah merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 
pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 
wawasan dan keterampilan musik samrah yang 
merupakan hasil akulturasi dari musik melayu dan 
arab tercermin dari irama dan lagunya. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni musik samrah          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 
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Pelatihan Seni Rupa Kriya 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni rupa kriya 5 wilayah.                                   
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 

 
Pelatihan seni rupa kriya merupakan kegiatan yang 
akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, pelatih 
seni dan masyarakat dengan memberikan wawasan 
dan keterampilan yang identik dengan seni kerajinan 
yang memiliki aspek fungsional. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni kriya          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 

Pelatihan Seni Rupa Membatik 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni rupa membatik 5 wilayah.                                           
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni rupa membatik merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 
pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni membatik          

4. Menghasilkan produk karya seni  

5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 
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wawasan dan keterampilan seni rupa kriya textil 
dengan motif Batik Betawi seperti flora fauna dan 
berpola baju, dibuat dengan teknik canting dan 
warna warni. 

6. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

7. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

8. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 
 
Pelatihan Seni Rupa Tata Rias 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni rupa tata rias 5 wilayah.                                   
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni rupa tata rias merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 
pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 
wawasan dan keterampilan merias wajah sebagai 
pendukung seni purtunjukan dengan materi rias 
korektif, rias karakter dan rias kreatif 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni tata rias         

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 
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Pelatihan Seni Tari Betawi 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni tari betawi kreasi 5 wilayah.                               
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni tari betawi merupakan kegiatan yang 
akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, pelatih 
seni dan masyarakat dengan memberikan wawasan 
dan keterampilan tari betawi baik tradisi maupun 
kreasi. 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni tari          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masya rakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 

Pelatihan Seni Tari Daerah Lain 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni tari nusantara 5 wilayah.                 
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 
Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni tari daerah lain merupakan kegiatan 
yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama  periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni tari          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 
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pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan 
wawasan dan keterampilan tari daerah nusantara 
yang berkembang di jakarta dan merupakan 
kesenian urban dari daerah lain. 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 

 

Pelatihan Seni Teater 

 

Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk 
pelaku seni teater tradisi  5 wilayah.  
Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. 
Makan : 1 kali 

Snack   : 2 kali 
Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta 
sebanyak 30 orang. 
 
Pelatihan seni teater merupakan kegiatan yang akan 
melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, pelatih seni 
dan masyarakat dengan memberikan wawasan dan 
keterampilan akting/peran dengan materi teater 
tradisi Betawi seperti Lenong Denes, Blantek, 
Syahibul Hikayat, Lenong Preman, Topeng Jantuk 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing RW 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang 
telah ditetapkan                         

3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan 
dan kompetensi dasar seni teater          

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 

5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan 
Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 

6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud 
secara mandiri & berkelanjutan) 

7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah 
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Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Tingkat Kabupaten 

 

Pelatihan Seni budaya  yang ditujukan untuk 
masyarakat khususnya remaja dan anak-anak dan 
diselenggarakan secara berkala di ruang publik.  
Biaya pelatihan termasuk : 
- Biaya Pelatihan dan Perlengkapan Peserta Pelatihan 
- Snack 1 kali 
- Perlengkapan Penampilan hasil pelatihan 1 hari, 
Tiket Kapal dan homestay Pelatih 

1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari 
masing-masing 

2. Pelaksanaan di ruang publik di Kepulauan Seribu 

3. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan: 1 minggu 1 kali 
selama 6 Bulan 

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 
dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Pariwisata 
dan Kebudayaan 

 

 
Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Tingkat Kota 

 

Pelatihan kesenian (diantaranya berupa marawis, 
band, dan lain-lain) yang ditujukan untuk masyarakat 
khususnya remaja dan anak-anak dan 
diselenggarakan secara berkala di ruang publik. Biaya 

pelatihan termasuk : 
- Biaya Pelatihan dan Perlengkapan Peserta Pelatihan 
- Snack 1 kali 
- Perlengkapan Penampilan hasil pelatihan 1 hari  

1. Pelaksanaan di ruang publik 5 wilayah 

2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan: 1 minggu 1 kali 
selama 6 Bulan 

3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan 
Seni Budaya (PPSB). 
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Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Tingkat Kota 

 

Pemberian alat musik hadroh kepada sanggar, 
komunitas seni, majelis ta'lim dan masyarakat yang 
ber-KTP DKI Jakarta  

1. Data calon sanggra penerima (by name by address) 

2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh 
sebelumnya 

3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan 
menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau 
memindahtangankan ke pihak lain 

4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat  

 
 
Pengadaan Timbangan Berat Badan untuk Posyandu 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan Penyediaan Timbangan Berta 
Badan untuk mendukung kegiatan Posyandu 
ataupun kegiatan kesehatan lainnya di tingkat 
Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada 
Masyarakat 

- Spesifikasi : (Setara Camry) 
- Satuan Unit 
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Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Indoor 

 

1. Penyediaan APE PAUD di Dinas dan Sudin 
Pendidikan 

2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 
55 Tahun 2013 menggunakan proposal 

3. Paket APE Indoor berisi Balok Unit (bahan kayu, isi 
100 pcs, warna kayu), Meronce Kayu (150 pcs), 
Puzzle abjad, Puzzle gambar, Puzzle angka, Puzzle 
tanda bilangan (huruf besar/kecil), Bonek tangan 3 
seri (keluarga, profesi dan binatang), Puzzle Tubuh 
(40x60 cm) dan Angklung 1 set 

1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon 
penerima bantuan) 

2. Proposal permintaan APE 

3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin 
dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Noor 
Pokok Satuan Pendidikan. 

 
 
Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor 

 

1. Penyediaan APE PAUD di Dinas dan Sudin 
Pendidikan 

2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 
55 Tahun 2013 menggunakan proposal 

3. Paket APE Outdoor  berisi Perosotan, Jungkitan 4 
anak, Ayunan 4 anak, titian 200 x 10 x 35 cm, 
karpet alas bermain. 

1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon 
penerima bantuan) 

2. Proposal permintaan APE 

3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin 
dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Noor 
Pokok Satuan Pendidikan. 
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Pengadaan Cangkrang 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan cangkrang untuk mendukung 
kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan 
lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk 
diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi : Besi, Gagang Tangkai Besi Uk. Standart 

- Satuan Buah 

 
 
Pengadaan Cangkul 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 

rangka penyediaan cangkul untuk mendukung 
kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan 
lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk 
diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi : Bahan Besi Galvanis, Uk. Standar, Gagang Kayu 

- Satuan Buah 
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Pengadaan Gerobak Celeng 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan gerobak celeng untuk 
mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan 
kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak 
untuk diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi :  

- Satuan Buah 

 
 
Pengadaan Karung Plastik 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan karung plastik untuk mendukung 
kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan 
lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk 
diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi : Bahan Plastik, ukuran 56x90 cm 
- Satuan Buah 
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Pengadaan Sapu Lidi 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan sapu lidi untuk mendukung 
kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan 
lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk 
diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi : Tangkai Kayu 
- Satuan Buah 

 

 
Pengadaan Sekop 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan sekop untuk mendukung 
kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan 
lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk 
diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi : Bergagang Tebal 22 mm pegangan kayu, ukuran 7,5/ 
/9"x12", Bahan Baja 

- Satuan Buah 
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Pengadaan Serokan Sampah 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam 
rangka penyediaan serokan sampah untuk 
mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan 
kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak 
untuk diserahkan kepada Masyarakat 

- Spesifikasi : Bahan Plastik 
- Satuan Buah 

 
 
Pengadaan Tong Sampah Composter 

 

Tong sampah composter merupakan tong plastik 
khusus yang dibuat untuk pembuatan kompos. 
Bahan Plastik Hdpe T. 5 Mm, T. 800 Mm, Dia. 500 
Mm Volume 120 Liter, Pipa Pvc Dia. 1/ 2" Sirkulasi Air 
Tinggi 67 Cm & Diffuser. Plat Penyaring Dari Fibre 
Glass Tbl 10 Mm, Pipa Pvc Dia. 1/ 2" P. 15 Cm 8 Ttk 
Di Plat Penyaring Stop Kran Air 1 Set, Tempat 
Sampah Uk. 2 Ltr, Air Pump Aquarium 2.5 W 

1. Lokasi (dengan alamat jelas) 

2. Estimasi jumlah titik yang akan berikan tong sampah komposter 

3.  Menyesuaikan dengan peta kebutuhan per Kelurahan 

4. Jika sudah ada pengadaan pada tahun sebelumnya tidak perlu 
diusulkan kembali 

5. Prioritas pada lokasi Kelurahan yang memiliki Bank Sampah 
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