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Tata Tertib Pembangunan Stan Pameran
di Convention Hall, Function Room, Area Lobby dan Outdoor

I. KETENTUAN UMUM

1. Kendaraan pengangkut barang/truck masuk dan keluar untuk bongkar/muat melalui Loading Dock
yang telah ditentukan sebelumnya. Dilarang mempergunakan akses utama dari area Lobby.
Kendaraan pengangkut barang/truck tidak diijinkan parkir di area BNDCC setelah selesai
menurunkan/bongkar muat barang terkecuali telah mendapatkan ijin/persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari pihak BNDCC.

2. Dimensi pintu akses dari Loading Area:
 Nusa Dua Hall: 280 x 340 m (L x T)
 Singaraja Hall: 175 x 240 m (L x T)

3. Kapasitas maksimum beban statis:
 Nusa Dua Hall: 800 kg/m²
 Area Lobby/lantai dasar: 500 kg/m²
 Lantai mezzanine: 250 kg/m²
 Singaraja Hall 250 kg/m²
 Pecatu Hall : 500 kg/m2
 Pecatu Foyer: 300 kg/m2

4. Kapasitas Hanging Point di BNDCC 1 (Nusa Dua Hall) adalah 250 kg/titik.

5. Tinggi maksimum Stand yang diperbolehkan, termasuk papan fascia atau dekorasi lainnya adalah:
 Nusa Dua Hall: 3 m
 Singaraja Hall: 3 m
 Lobby/prefunction area: 2.5 m
 Pecatu Hall: 3 m
 Tanjung Benoa Hall: 3 m

6. Layout final daripada pameran harus disampaikan kepada pihak BNDCC untuk persetujuan
(Approval) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum acara, termasuk daya listrik yang dibutuhkan.

7. Stand pameran dengan desain spesial yang tingginya lebih daripada ketentuan yang berlaku hanya
diperbolehkan di dalam Hall,  setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak BNDCC, dan
juga dengan lokasi Stand yang setelah disetujui oleh pihak BNDCC.

8. Area-area tertentu di Lobby (lihat lampiran) harus bebas dari segala jenis halangan/rintangan
termasuk Stand, Standing Banner, panel poster atau dekorasi dalam bentuk apapun.

9. Dilarang meletakan Stand pameran di depan relief atau patung-patung uang kepeng yang terletak
di area Lobby (Nusa Dua Hall Prefunction Area), yang diperbolehkan adalah hanya meja/kounter
registrasi tanpa fascia.

10. Dilarang menyimpan/meletakan benda atau barang apapun di depan/di belakang semua pintu akses
dan pintu darurat.

11. Pembangunan Stand pameran, Banner, dekorasi atau benda apapun dilarang
menghalangi/menutupi Water Hydrant, Fire Extinguisher, alat/sistem pemadam kebakaran lainnya,
lampu exit/darurat, tanda penunjuk arah/darurat maupun semua pintu akses dan pintu darurat.
Tidak diperbolehkan adanya lampu sorot atau alat pembangkit panas yang diarahkan ke atau
diletakkan di dekat alat pemadam kebakaran.
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12. Inspeksi gabungan dari pihak Kontraktor dan pihak BNDCC (bagian
Operasional/Security/Technical) akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dan
setelah pembongkaran untuk memeriksa kondisi dan kebersihan ruangan/area BNDCC.

13. Kebersihan Stand pameran merupakan tanggung jawab dari pihak Penyelenggara/Penyewa.  Pihak
BNDCC bertanggung jawab untuk kebersihan dari area publik.

14. Semua Office tidak diperbolehkan untuk menjadi area pameran.

15. Pihak Kontraktor maupun Sub-kontraktor tidak diperbolehkan untuk makan, merokok dan tidur di
dalam ruangan dan Loading Dock.

16. Pihak Kontraktor maupun Sub-kontraktor tidak diperkenankan untuk menginap di lingkungan
BNDCC, termasuk area parkir.

17. Pihak Kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan keapada seluruh pekerjanya dan pihak Sub-
kontraktor untuk menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan kerja di area BNDCC.

18. Jadwal persiapan dan pembongkaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak
BNDCC dan pihak Penyewa.  Pengiriman/penitipan barang-barang yang datang lebih awal daripada
jadwal persiapan yang telah disepakati harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak
BNDCC.

19. Pihak Penyelenggara berkewajiban menyampaikan informasi/Tata Tertib ini kepada para Penyewa
Stand/Peserta Pameran dan pihak Kontraktor berkewajiban untuk menyampaikannya kepada para
Sub-Kontraktor untuk dipatuhi sebagaimana mestinya.

II. MASA PERSIAPAN

1. Pada saat dimulainnya masa persiapan, penanggung jawab dari pihak Kontraktor harus melapor
dan memberikan kartu identitas kepada posko Security BNDCC serta menggunakan tanda pengenal
yang diberikan.

2. Pihak BNDCC akan melapisi seluruh area karpet di dalam Function Hall/Room dengan multiplex
setebal 12 mm sebelum Floor Marking/pembangunan Stand.  Pihak Penyelenggara atau Kontraktor
yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memasang karpet untuk setiap Stand maupun gang untuk
arus pengunjung.

3. Pembangunan Stand di area Lobby/Prefunction tidak diperbolehkan untuk langsung dibangun di
atas lantai marmer/granite.  Pihak Penyelenggara/Kontraktor/Sub-Kontraktor berkewajiban untuk
mengalasi/melapisi lantai tersebut dengan karpet dan memastikan bagian tepi karpet penutup
lantai terapasang rapi dengan lakban warna hitam/merah.

4. Pemasangan karpet di area Lobby/Prefunction ataupun area lainnya harus menggunakan lakban
warna hitam/merah; dilarang mempergunakan lem, Double Tape, sellotape plastik ataupun jenis-
jenis Tape lainnya.

5. Pihak Kontraktor harus melapisi/menutupi/melindungi daun pintu  kayu/kaca atau kusen daripada
pintu akses ke dalam Nusa Dua Hall dan Singaraja Hall maupun ruangan lainnya dengan
karpet untuk mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh keluar masuknya barang-
barang.

6. Pihak Kontraktor harus melakukan Floor Marking dan persiapan pameran sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati oleh pihak Penyewa dan pihak BNDCC.
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7. Jika pameran diadakan hanya di Lobby area, selama masa persiapan dan pembongkaran, rute
masuk dan keluar trolley untuk mengangkut barang-barang yang melalui Function Hall/Room
harus dialasi/dilapisi oleh karpet atau multiplex 12 mm.

8. Kontraktor/Sub-Kontraktor yang ditunjuk oleh pihak Penyelenggara/Penyewa tidak diperbolehkan
untuk  menggunakan alat atau fasilitas BNDCC yang ada sebagai alat/tempat bekerja.

9. Pihak Penyelenggara/Kontraktor harus memastikan bahwa tidak ada partisi atau papan pameran yang
dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan efek dimana penyebaran udara dari pendingin
ruangan (AC) tidak merata.

10. Pembangunan konstruksi harus berjarak minimum 0.5 meter dari dinding.

11. Ukuran Gangway/Alur Pengunjung untuk pameran minimum 2.5 meter.

12. Tidak diperbolehkan mengecat, melapisi, memasang, menempel, mengebor atau memaku pada pilar,
dinding, lantai, plafon, furnitur, perlengkapan dan barang-barang lainnya milik BNDCC.

13. Seluruh panel atau bidang atau bagian daripada Stand, dekorasi, panggung dan konstruksi lainnya
harus sudah dibuat diluar lingkungan area BNDCC. Pembangunan yang dilakukan pada masa
persiapan haruslah tidak lebih dari menyusun, meyambung dan memaku panel-panel tersebut.

14. Mengecat, menghaluskan dengan amplas atau dempul, memotong, menggerinda, menggergaji,
mengelas, menggunakan semen dan pekerjaan berat lain daripada bagian Stand, dekorasi, panggung
dan konstruksi lainnya tidak diperbolehkan didalam area BNDCC. Pemotongan dan pengecatan hanya
boleh dilakukan sejauh bertujuan merapikan saja.

15. Semua pekerjaan di seluruh area BNDCC, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, harus
mempergunakan alas plastik/terpal/triplex.  Tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu pekerjaan
apapun langsung di atas lantai/karpet/multiplex BNDCC.

16. Apabila memerlukan air (Running Water) di dalam ruangan, maka Stand harus dibuat dekat dengan
Loading Dock atau Service Corridor untuk memudahkan sistem pemasangan pipa dan pembuangan air.
Mohon dicatat bahwa tidak ada persediaan air yang berdekatan dengan area Lobby.

17. Dilarang memasukan kendaraan bermotor/mobil display ke dalam area pameran dengan menyalakan
mesin, dan dilarang menyalakan mesin kendaraan di area pameran.

18. Pihak Penyelenggara harus memberikan tanda-tanda yang jelas pada setiap panel kaca untuk
memastikan jarak penglihatan.

19. Pihak Kontraktor/Sub-kontraktor bertanggung jawab untuk membawa keluar dari area BNDCC
seluruh puing/sampah yang dihasilkan selama masa persiapan dan pembongkaran.  Tidak
diperkenankan untuk membuang puing/sampah di tempat sampah (Garbage Container) milik
BNDCC.  Jika pembuangan puing/sampah yang dilakukan oleh pihak BNDCC akan dikenakan
biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak Penyelenggara/Kontraktor.

III. INSTALASI LISTRIK DAN FASILITAS LAINNYA

1. Pihak BNDCC menyediakan daya listrik dari panel utama; adapun instalasi kabel listrik dari titik
Supply ke tempat/Stand yang dituju dilakukan oleh pihak Penyelenggara atau Kontraktor yang
ditunjuk oleh pihak Penyelenggara.
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2. Pihak Kontraktor/Penyewa tidak diperbolehkan melakukan perubahan instalasi dan penambahan
listrik (termasuk Electrical Fitting) atas fasilitas yang ada tanpa persetujuan tertulis dari pihak
BNDCC.

3. Instalasi listrik harus mendapatkan persetujuan dari pihak Engineering Department BNDCC sebelum
listrik dinyalakan. Biaya atas perubahan atau modifikasi menjadi tanggung jawab dari pihak
Penyelenggara.

4. Saat penyambungan dari panel gedung BNDCC ke panel kontraktor, harus dengan sepengetahuan dan
mendapatkan izin dari pihak BNDCC dan sewaktu penyambungan sistem harus menggunakan Sepatu
Kabel (Skun). Sebelum panel dihidupkan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak BNDCC.

5. Kabel instalasi listrik untuk setiap stand harus menggunakan kabel listrik yang standard (bukan
kabel Sound/Speaker/Audio Visual. Kabel listrik yang diperbolehkan adalah minimum NYM 3 x 2.5
mm², merk: Supreme, Kabel Metal, Kabelindo atau Trunka.

6. Ukuran kabel listrik yang akan digunakan haruslah sesuai dengan beban dan atau daya yang
digunakan sesuai standard yang telah diterapkan, dan menggunakan konektor yang sesuai besar dan
ukurannya, misalnya kabel yang disambungkan ke stop kontak dinding/pilar harus menggunakan
steker.

7. Supply listrik pada stop kontak di dinding/pilar tidak dapat melebihi 2,200 watt (10 ampere). Multi
Plugs tidak diperbolehkan.

8. Setiap Stand harus  mempunyai unit MCB yang terpasang untuk semua daya listrik sebelum
disambungkan ke persediaan listrik utama dari pihak BNDCC.

9. Penyambungan kabel pada instalasi Stand (kabel Feeder) harus sesuai dengan standard SPLN.

10. Apabila pihak penyelenggara/kontraktor  membutuhkan tambahan listrik, maka biaya penambahan
kebutuhan listrik tersebut sebesar Rp. 12.000 net per kwh per hari.

IV. KETENTUAN PENGGANTUNGAN OBJEK PAMERAN

1. Penggantungan objek pameran atau konstruksi pada bagian atap dari ruang acara hanya dapat
dilakukan dengan izin tertulis dari pihak BNDCC. Penggantungan tersebut hanya diperuntukkan bagi
Truss dan Rigging aluminium atau konstruksi ringan untuk keperluan Lighting, Projection serta
Signage berupa spanduk, Banner, Falon dan Neon Sign. Pihak BNDCC hanya akan mengeluarkan izin
setelah terlebih dahulu mempelajari detil rencana konstruksi yang akan digantung dan tidak
menemukan resiko kerusakan pada gedung. Apabila Penyelenggara/Penyewa mendapatkan izin, pihak
Penyelenggara/Penyewa dan Kontraktor tidak lepas dari dan tetap bertanggung jawab atas resiko dari
penggantungan tersebut.

2. Untuk Stand dengan Special Design yang mempergunakan gantungan Truss Lighting, pihak
Penyelenggara harus memberikan terlebih dahulu secara terutulis perhitungan beban secara
keseluruhan (gambar dan perhitungan).

3. Beban maksimum setiap titik Hanging Point yang disediakan BNDCC 1 adalah 250 kg per titik.

V. KETENTUAN PAMERAN OUTDOOR

Apabila Penyelenggara/Penyewa melakukan pameran di area luar BNDCC (Outdoor), mohon
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Semua gambar/denah/ layout maupun perhitungan konstruksi harus mendapatkan ijin terlebih
dahulu dari pihak BNDCC.
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b. Semua kebutuhan terhadap listrik, kebersihan, keamanan, dan segala akibat dari pembangunan
yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur di lingkungan gedung BNDCC, menjadi tanggung
jawab Penyelenggara/Penyewa.Penyewa”.

VI. MASA PEMBONGKARAN

1. Pihak Kontraktor harus mengembalikan tanda pengenal yang diberikan kepada pihak Security
BNDCC.

2. Pihak Kontraktor/Sub-kontraktor bertanggung jawab untuk membawa keluar dari area BNDCC
seluruh puing/sampah yang dihasilkan selama masa persiapan dan pembongkaran.  Tidak
diperkenankan untuk membuang puing/sampah di tempat sampah (Garbage Container) milik
BNDCC.  Jika pembuangan puing/sampah yang dilakukan oleh pihak BNDCC akan dikenakan
biaya tambahan yang dibebankan kepada pihak Penyelenggara/Kontraktor.

VII. UANG JAMINAN (SAFETY DEPOSIT)

Pihak Penyelenggara/Kontraktor wajib membayarkan uang jaminan kepada pihak BNDCC sebesar
Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum masa persiapan
dimulai. Apabila inspeksi gabungan dari pihak Kontraktor dan pihak BNDCC (bagian
Operasional/Security/Technical) telah dilaksanakan setelah masa pembongkaran selesai dilakukan
dan tidak terjadi kerusakan selama masa sewa, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan.
Sedangkan bila terjadi kerusakan, pihak BNDCC akan memotong uang jaminan tersebut sesuai
dengan biaya perbaikan yang diperlukan.

Pembayaran deposit kontraktor dapat diserahkan dalam bentuk tunai atau melalui bank transfer ke
rekening di bawah ini:

BANK CIMB NIAGA
Graha Niaga Sudirman Branch, Jakarta
A/C: 064.01.17779.00.7
PT NUSA DUA INDONESIA

Apabila tidak terjadi kerusakan selama masa sewa  harus mengembalikan tanda pengenal yang
diberikan kepada pihak Security BNDCC.

Disetujui oleh,

Pihak Penyelenggara Pihak Kontraktor

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


