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TATA TERTIB KONTRAKTOR
KETENTUAN UMUM

I. KEWAJIBAN KONTRAKTOR PADA MASA PERSIAPAN

1. Sebelum memasuki area kerja, penanggung jawab kontraktor wajib melapor ke Posko Security untuk
pemeriksaan dan kontraktor wajib menyerahkan surat izin bongkar muat barang dari BNDCC :
a. Penanggung jawab kontraktor wajib mengisi dan menandatangani formulir kesediaan

melaksanakan Tata Tertib Kerja di BNDCC beserta daftar nama pekerja.
b. Penanggung jawab kontraktor menyerahkan KTP dan meminta Tanda Pengenal BNDCC sesuai

dengan jumlah pekerja.
2. Kontraktor bertanggung jawab atas setiap pelanggaran Tata Tertib Kerja di BNDCC yang

dilakukan oleh pekerja dan atau sub-kontraktornya.

II. KEWAJIBAN PEKERJA KONTRAKTOR PADA SAAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Wajib menggunakan Tanda Pengenal BNDCC selama di area BNDCC.
2. Dilarang makan, minum, merokok, membuat keributan (berteriak teriak) ataupun melakukan hal

yang mengganggu kegiatan di dalam ruangan gedung BNDCC.
3. Dilarang keluar/masuk melalui pintu lobby utama.
4. Wajib berpakaian bersih/rapi. Tidak menggunakan kaos singlet, celana pendek.
5. Dilarang menggunakan fasilitas untuk tamu (telepon, tempat duduk, dsb).
6. Selama acara berlangsung dilarang berada di dalam ruangan terkecuali atas permintaan dari tamu dan

ijin pihak Security.
7. Dilarang berada di luar area kerjanya.

III. TATA TERTIB PELAKSANAAN PEKERJAAN

III. 1. UMUM

1. Dilarang membongkar/memuat barang di teras lobby.
2. Akses keluar masuk ke Lobby atau Function Room melalui pintu yang telah ditentukan oleh pihak

berwenang dari BNDCC (yang namanya tercantum dalam surat load-in).
3. Pintu darurat tidak boleh terhalang - dilarang menaruh barang-barang di koridor ruangan dan di

depan pintu darurat.
4. Pada saat persiapan dan pembongkaran, setiap pintu atau kusen pintu (akses) untuk memasukan dan

mengeluarkan barang harus ditutupi/dilapisi dengan karpet untuk mencegah terjadinya benturan,
goresan dan kerusakan.

5. Seluruh konstruksi properti yang akan dipasang di Lobby dan Function Room dilarang menutupi atau
menghalangi sistem pemadam kebakaran (Hydrant dan Water Sprinkler).

6. Dilarang menggunakan peralatan milik BNDCC tanpa seijin department terkait.
7. Pihak BNDCC tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan maupun kehilangan terhadap barang

milik “ Penyewa”
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8. Inspeksi gabungan dari pihak kontraktor dan departemen terkait (Security, Housekeeping,
Engineering) dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai dan setelah masa pembongkaran untuk
memeriksa kondisi dan kebersihan ruangan.

III. 2. PANGGUNG/DEKORASI/TAMAN

1. Wajib menutupi atau memasang alas di atas karpet seluas area panggung/dekorasi dengan
triplek/kain terpal.

2. Untuk setiap kaki penyangga panggung/scaffolding harus dialasi multiplex dengan ketebalan paling
tidak 6 mm.

3. Wajib memasang alas di atas karpet dengan plastik/kain terpal sebelum menempatkan dekorasi
tanaman.

4. Hanya diijinkan menggunakan troli dengan roda berlapis karet.
5. Apabila menggergaji dan mengecat dalam ruangan wajib menggunakan alas triplek/karpet (mengecat

tidak menggunakan mesin).
6. Dilarang menggunakan bahan dan peralatan yang secara langsung maupun tidak langsung merusak

dinding, lantai, langit-langit, panggung (paku, sekrup, lem, dsb).
7. Di area yang berkarpet diwajibkan memberi alas triplek/karpet untuk jalur troli.
8. Dilarang mengelas di dalam area Function Room atau Lobby.
9. Pemasangan karpet boleh mempergunakan double tape selama marmer di Lobby atau karpet di

Function Room dilapisi lakban terlebih dahulu.
10. Dilarang  mempergunakan  lem  untuk  pemasangan   karpet  di  lobby  area  dan  function room.
11. Pemasangan tirai kain di dalam ruangan, harus  dipasang di bawah list profil langit-langit, bukan

pada gypsum.

III. 3. PEMASANGAN SPANDUK/UMBUL UMBUL/SIGNAGE

1. Pemasangan spanduk/umbul-umbul di area Lobby dan Function room harus mempergunakan
tali/ikatan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada properti BNDCC.

2. Dilarang mempergunakan double tape, lakban atau gaffer tape yang merusak coating kolom stainless.
3. Untuk di Function Room dimana dinding dilapisi oleh bahan padded wall, pemasangan

spanduk/umbul umbul dapat mempergunakan jarum pentul dan tida kmerusak padded wall.
4. Dilarang menggantungkan banner atau signage pada dinding wall paper.
5. Pemasangan spanduk/umbul-umbul/signage di dinding marmer harus menggunakan Suction Cup

(Plastik/Karet Kop).
6. Pemasangan spanduk/umbul-umbul pada rangka kayu lampu di Main Lobby harus mempergunakan

tali ikatan. Berat maximal spanduk/umbul- umbul yaitu 30 kg per jalur.
7. Untuk pemasangan spanduk/umbul-umbul di Function Room harus di pasang dibawah list profil

langit-langit bukan pada gypsum.
8. Pemasangan signage di setiap ruangan yang berlokasi di BNDCC harus dipasang pada standing

signage stand yang telah tersedia.
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III. 4. TATA CARA MEMASUKAN KENDARAAN DI AREA LOBBY

1. Harus mempergunakan karpet untuk jalur keluar-masuk kendaraan sebelum di display.
2. Display kendaraan harus dialasi karpet atau tripleks dengan mempergunakan multiplek 9 mm untuk

jalur keluar masuk kendaraam sebelum di display (tidak langsung diatas karpet atau marmer).
3. Harus mempergunakan ramp untuk memasukan kendaraan di teras lobby.
4. Dilarang membawa bahan bakar di dalam area lobby atau function room.

III. 5. INSTALASI LISTRIK

1. Dilarang merubah instalasi listrik tanpa persetujuan Departemen Engineering
2. Ukuran kable harus disesuaikan dengan beban tegangan jatuh kabel tembaga (sesuai dengan ukuran

yang ditentukan oleh BNDCC)
3. Semua sambungan listrik wajib mendapat persetujuan dari Departemen Engineering
4. Kabel Listrik dari titik supply ke tempat yang dituju tidak disediakan oleh BNDCC.
5. Setiap kabel pada instalasi harus berukuran yang sesuai dengan besar beban dan harus menggunakan

konektor yang sesuai besar dan ukurannya, misalnya kabel yang disambungkan ke stop kontak
dinding harus menggunakan steker (round pin connector).

6. Penggunaan merk kabel: Supreme, Kabel Metal, Kabelindo dan Trunka
7. Supply listrik pada stop kontak di dinding tidak dapat melebihi 16A. Untuk kebutuhan besar (sound

system, stage lighting, video, dll) harus melalui panel khusus yang ditentukan oleh pihak
Engineering.

8. Wajib memasang circuit breaker untuk semua saluran/instalasi listrik sementara sebelum
disambungkan ke main supply BNDCC.

IV. MASA PEMBONGKARAN

1. Kontraktor harus melakukan pembongkaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak
BNDCC.

2. Kontraktor bertanggung jawab untuk membawa keluar dari area BNDCC seluruh puing-
puing/sampah yang dihasilkan pada masa persiapan, kegiatan dan pembongkaran. Tidak dibenarkan
membuang puing-puing/sampah di tempat sampah milik BNDCC.

3. Tanda Pengenal BNDCC harus dikembalikan kepada pihak Security setelah masa pembongkaran
selesai sesuai dengan jumlah yang diberikan pada saat masa persiapan.

V.  DEPOSIT

Deposit sejumlah Rp. 5.000.000 wajib diserahkan oleh pihak kontraktor kepada pihak BNDCC
sebelum persiapan acara sebagai jaminan, yang akan dikembalikan oleh pihak BNDCC setelah acara,
apabila terjadi kerusakan, maka pihak kontraktor bertanggung jawab penuh atas biaya kerusakan dan
perbaikan yang terjadi.

Pembayaran deposit kontraktor dapat diserahkan dalam bentuk tunai atau melalui bank transfer ke
rekening di bawah ini:
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BANK CIMB NIAGA
Graha Niaga Sudirman Branch, Jakarta
A/C: 064.01.17779.00.7
PT NUSA DUA INDONESIA

V. SANKSI

1. Pihak “Penyewa” bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya perbaikan atas kerusakan yang terjadi
di BNDCC:
- Apabila terjadi kerusakan pada dinding, panggung, pintu dan langit-langit
- Apabila terjadi kerusakan permanen pada karpet di Function Room yang mengakibatkan robek

atau terbakar
- Apabila terjadi kerusakan tidak permanen pada karpet di Function Room yang mengakibatkan

terjadinya noda dari tumpahan cat, lem, oli, serpihan serbuk gergaji, tanah/kotoran dari tanaman
- Apabila terjadi kerusakan permanen pada marmer/granite di Main Lobby atau Lower Lobby
Biaya-biaya yang terjadi akan dibebankan kepada kontraktor atau bisa dipotong dari Deposit yang
telah diserahkan pihak kontraktor pada pihak BNDCC.

Disetujui oleh,

Signature :
Nama Lengkap :
Nama Perusahaan :
Nama Acara :
Tanggal :


