JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018
MANUAL BOOK

KATA PENGANTAR

Selamat datang di JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018.

JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018 mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anda dalam pameran
kami, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 Oktober 2018 di Gambir Expo, JIExpo Kemayoran,
Jakarta.
Buku Panduan Peserta Tenant JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018 memberikan informasi umum mengenai
pameran, hal-hal teknis pameran dan formulir-formulir yang perlu dilengkapi untuk memastikan bahwa
kebutuhan para peserta akan terpenuhi pada saat persiapan hingga acara berlangsung.
Silahkan isi formulir yang diperlukan dan mengirimkannya kembali melalui email sebelum batas waktu
yang ditentukan. Konfirmasi dalam keikutsertaan dalam JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018.
Apabila ada pertanyaan, informasi tambahan ataupun memerlukan bantuan mengenai hal-hal teknis dan
logistik pameran, silahkan menghubungi kami di email ke info@jakartacustomculture.com
Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

JAKARTA CUSTOM CULTURE

1

INFORMASI UMUM
1. Nama Event
JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018
2. Tempat
Gambir Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat
3. Waktu
Loading Peserta Tenant

: 25-26 Oktober 2018 Pk. 10.00 – 22.00 WIB

Operasi Pameran

: 27 Oktober 2018 Pk. 10.00 – 22.00 WIB
: 28 Oktober 2018 Pk. 10.00 – 22.00 WIB

4. Penyelenggara
PT, Punakawan Digital Media
Jl. Taman Radio Dalam Raya no. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140
Email

: info@jakartacustomculture.com

Phone : +6221 7278 4567
5. Situs Laman
www.jakartacustomculture.com
6. Media Sosial
Instagram

: @Jakarta_Custom_Culture

Facebook

: jakartacustomculture

7. Harga Tiket Masuk
Hari Sabtu & Minggu : Rp 30.000 per hari / orang / kunjungan
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JADWAL KELUAR MASUK BARANG
1. Tanda Masuk Pameran
a. ID Card (Tanda masuk peserta pameran)
NO

Kategori ID

1

SPONSOR

2

TENANT

3

PESERTA KONTES

4

PENGISI ACARA

5

MEDIA

i. Penambahan ID Card, dapat disampaikan kepada panitia dengan

mengisi

formulir yang disediakan selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2018
ii. Biaya penambahan untuk 1 buah ID Card sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu
Rupiah) per-ID Card.
iii. Tidak diperkenankan untuk meminjamkan ataupun menukar ID Card kepada
orang lain.
iv.
b. ID Card Kontraktor
i. Akan diberikan sesuai kebutuhan peserta tenant.
ii. Hanya berlaku pada masa Loading tanggal 25 – 26 Oktober 2018 dan Unloading
tanggal 28 – 29 Oktober 2018.
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2. Masa Pembangunan dan Pembongkaran Booth
a. Pembangunan, pemasukan barang display dan pembongkaran
i. Jadwal
HARI, TANGGAL

WAKTU

KETERANGAN

Kamis, 25 Oktober 2018

10:00 – 22:00 WIB Pembangunan Booth

Jumat, 26 Oktober 2018

10:00 – 22:00 WIB Loading Barang Display

Minggu, 28 Oktober 2018

20:00 – 22:00 WIB Unloading Barang Display

Minggu, 28 Oktober 2018

22:00 – 00:00 WIB Pembongkaran Booth

Keterangan:
❖ Keterlambatan yang disebabkan oleh peserta tenant dan atau
kontraktornya masing-masing, akan dikenakan biaya perpanjangan
waktu.
❖ Peralatan pembangunan yang belum dipindahkan saat setelah waktu
loading Jumat (26 Oktober 2018) jam 22.00 dan saat setelah waktu
pembongkaran

Minggu

(29

Oktober

2018)

jam

01.00

maka

penyelenggara akan mengeluarkan barang tersebut dengan segala
tanggung jawab dan biaya yang terjadi ditanggung oleh peserta.
ii. Perpanjangan Waktu Kerja
Perpanjangan dalam proses pembangunan dan pembongkaran stand akan
menjadi tanggung jawab peserta pameran. Peserta pameran akan dikenakan
biaya penambahan waktu kerja sesuai biaya yang dikeluarkan oleh pihak Venue.
b. Pemberitahuan mengenai Kontraktor Booth
i. Kontraktor yang membangun stand dengan luas melebihi ukuran dan luasan
lantai yang telah dipesan atau menambah luas lantai secara vertikal (bertingkat)
akan dikenakan biaya sebesar Rp 250.000/m2.
ii. Jadwal pembangunan booth, pemasukan dan pengeluaran barang display harus
sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara.
iii. Desain booth peserta tenant beserta spesifikasi material dan ukurannya harus
diserahkan kepada pihak penyelenggara sebelum tanggal 27 September 2018.
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KONSTRUKSI BOOTH PAMERAN
1. Material Fasilitas Pameran
a. Seluruh material yang dipergunakan untuk konstruksi serta dekorasi booth harus sesuai
dengan ketentuan pembangunan booth serta ketentuan keamanan dari kebakaran.
b. Dilarang menggunakan materi yang menghasilkan gas beracun, menetes ketika terbakar
ataupun berasap dan material-material yang dapat meledak ataupun mudah terbakar
selama pameran.
2. Pengerjaan terkait dengan struktur Hall
a. Dilarang menggunakan langit-langit bangunan, tembok-tembok, pipa ataupun kabel dari
bangunan sebagai penyangga. Dilarang melakukan pengerjaan langsung pada langitlangit, tembok, pilar, pintu, jendela, kaca, partisi, lampu, lantai bangunan.
b. Segala dekorasi dan konstruksi booth tidak boleh mengganggu akses-akses evakuasi dan
keamanan seperti hydrant air, gas penyemprot api, semprotan air, alarm kebakaran,
detektor asap dan tanda-tanda evakuasi tidak boleh tertutup oleh dekorasi ataupun
konstruksi peserta tenant pameran.
c. Akses perputaran AC tidak boleh tertutup oleh dekorasi ataupun stand peserta tenant
pameran.
d. Seluruh dekorasi booth diwajibkan menggunakan alas (seperti karpet, terpal), agar
bangunan terlindungi dari kerusakan.
3. Izin Pembangunan Booth
a. Setiap peserta tenant wajib mengumpulkan desain booth dan mendapatkan persetujuan
dari penyelenggara terlebih dahulu.
b. Desain booth harus sudah diterima oleh penyelenggara paling lambat tanggal 27
September 2018.
c. Penyelenggara berhak penuh untuk mengatur konsep desain, jika melanggar ketentuan
tersebut diatas.
4. Ketentuan Desain
a. Partisi Booth
i. Jarak minimum dari dinding Hall ke partisi booth adalah 0.5 meter.
ii. Setiap dinding ataupun partisi tidak boleh menutupi / membloking booth lain.
iii. Bagian belakang setiap dinding booth harus ditutupi dengan rapih.
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iv. Tinggi maksimum partisi standar adalah 2.5 meter (dua setengah meter).
b. Tower
i. Dilarang membangun tower menempel pada partisi atau dinding booth lain. Jarak
minimum tower dengan partisi/dinding booth lain adalah 0.5 meter. Ketinggian
Maksimum :
Gedung Pameran: 6 Meter
Lobby: 4 Meter
5. Peraturan terkait dengan penggunaan fasilitas Pameran
a. Listrik
Pencahayaan standar tersedia di dalam ruangan dan luar ruangan Pameran
b. Permohonan Penggunaan/Penambahan Daya Listrik
i. Apabila peserta tenant menginginkan penambahan listrik di dalam booth, maka
peserta tenant dapat mengisi form instalasi listrik dan menyerahkannya sebelum
tanggal 27 September 2018
ii. Keterlambatan penyerahan formulir tersebut akan dikenakan denda sesuai
dengan besaran yang ditentukan penyelenggara kemudian.
c. Syarat & Kondisi pengadaan/pemasangan Listrik
i. Keseluruhan sumber listrik yang dipergunakan harus berasal dari tempat / Venue
Pameran.
ii. Biaya pemasangan kabel-kabel listrik yang dipergunakan oleh peserta tenant
akan dibebankan kepada peserta sesuai yang dibutuhkan.
iii. Pemasangan listrik dari panel utama ke setiap booth hanya boleh dilakukan oleh
penyelenggara, dan pemasangan di setiap booth dilakukan oleh kontraktor yang
ditunjuk oleh peserta tenant.
iv. Penyelenggara akan memberikan sanksi pemutusan sambungan listrik apabila
peserta tenant tidak mengindahkan peraturan dan teguran berkenaan dengan
pelanggaran peraturan pemasangan instalasi listrik yang dilakukan oleh peserta
tenant.
d. Peralatan-peralatan keamanan/keselamatan
Penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan pada display
pameran dikarenakan ke-tidak stabilan suplai power, pemadaman ataupun voltase yang
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turun akibat kecelakaan. Karenanya peserta tenant pameran disarankan untuk
menghindari adanya kerusakan tersebut dengan memasang peralatan pengaman.

SHOW DAYS
1. Waktu dan Tanggal Operasional Pameran
a. Jam Operasional Pameran
i. Peserta Tenant
Sabtu, 27 Oktober 2018

:

09.00 – 22.00 wib

Minggu, 28 Oktober 2018

:

09.00 – 22.00 wib

Sabtu, 27 Oktober 2018

:

09.00 – 22.00 wib

Minggu, 28 Oktober 2018

:

09.00 – 22.00 wib

Sabtu, 27 Oktober 2018

:

10.00 – 21.00 wib

Minggu, 28 Oktober 2018

:

10.00 – 21.00 wib

:

12.00 – 13.00 wib

ii. Display & Contest

iii. Pengunjung Umum

b. Opening Ceremony
Sabtu, 27 Oktober 2018
2. Peraturan Aktifitas Promosi
a. Demonstrasi Produk
i. Peserta tenant diperkenankan melakukan demo produk di dalam area booth-nya
masing-masing, serta bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan
kesalahan yang terjadi (seperti kebakaran, kecelakaan, dan kerusakan akibat
demonstrasi tersebut).
ii. Penyelenggara berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu
apabila sebuah demo produk dianggap membahayakan keamanan area pameran,
mengganggu kenyamanan pengunjung, dan menyalahi aturan yang berlaku.
b. Penjaga Stand
i. Seluruh personil booth & penjaga booth, harus selalu hadir sesuai dengan jam
buka pameran. Peserta tenant tidak diperkenankan menutup booth sebelum jam
pameran berakhir.
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ii. Setiap anggota personil booth diharuskan memakai tanda pengenal (ID Card)
mereka masing-masing.
3. Keamanan
Setelah acara dinyatakan selesai pada hari Sabtu dan Minggu semua peserta tenant dan
pengunjung diwajibkan meninggalkan lokasi pameran dengan memberikan formulir serah terima
booth kepada panitia/security.
a. Pengawasan Umum
Berikut adalah tindakan yang dilarang di dalam ruangan pameran:
i. Dilarang merokok di dalam booth indoor
ii. Penggunaan api yang dapat membahayakan dan mengganggu kenyamanan
pengunjung dalam lingkungan pameran.
iii. Membawa masuk benda-benda tajam dan berbahaya kedalam area pameran.
b. Perlindungan terhadap pengunjung serta penjagaan terhadap barang-barang yang
dipamerkan
i. Penyelenggara akan melakukan berbagai tindakan untuk melindungi pengunjung
serta menjamin segala fasilitas pameran dalam kondisi baik, antara lain dengan
menempatkan panitia lapangan dan petugas keamanan. Peserta tenant pameran
harus memastikan bahwa booth mereka telah diawasi/dijaga dengan baik oleh
personil masing-masing selama jam operasional pameran guna pelayanan yang
baik bagi pengunjung.
ii. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan akibat pencurian,
kebakaran ataupun kerusakan yang terjadi selama masa pameran (jam
operasional). Peserta pameran dihimbau agar mempersiapkan langkah-langkah
pencegahan seperti memastikan bahwa barang tersebut terkunci, terantai
dengan baik dan telah diasuransikan untuk kasus kerusakan, kehilangan, ataupun
kebakaran.
iii. Jika terjadi kasus tersebut diatas selama masa pameran berlangsung, peserta
tenant dihimbau untuk segera melaporkan ke kantor penyelenggara.
iv. Selama masa pameran, termasuk di dalamnya adalah masa persiapan dan
pembongkaran

booth,

setiap

peserta

tenant

pameran

disarankan
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mengasuransikan barang display milik tenant terhadap segala kemungkinan baik
kecelakaan maupun kerusakan yang timbul selama berpameran.

FASILITAS PAMERAN
1. Information Center
Pusat informasi mengenai Jakarta Custom Culture 2018
2. Musholla
Diperuntukkan bagi peserta tenant dan pengunjung pameran.
3. Area Makan
Peserta tenant diperkenankan makan di dalam area makan Foodcourt dan Foodtruck.
4. Area Merokok
Segala aktifitas merokok/Vapor hanya dapat dilakukan di Area Outdoor
5. Merchandise Booth
Tempat penjualan merchandise resmi Jakarta Custom Culture 2018

PAKET SPONSOR
Bagi peserta tenant yang berminat untuk berpromosi pada Jakarta Custom Culture 2018, silahkan hubungi
kami. Untuk harga dan cara pemesanan silahkan hubungi Panitia Penyelenggara paling lambat 14
Okotober 2018.

CONTACT PERSON
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jakarta Custom Culture 2018, dapat menghubungi email
info@jakartacustomculture.com
Contact Person:
1. Percysido (0813 7528 7000)
2. Mutia (0812 8203 5010)
3. Rasuna (0812 9189 7118)
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SPESIFIKASI BOOTH DAN FOODTRUCK
JAKARTA CUSTOM CULTURE 2018
1. Booth Builder Mobil
a. Jumlah 10 Booth
b. Harga Rp. 2.000.000,- (Belum Termasuk PPn)
c. Ukuran 3 x 4 m
d. Tenda Plafon
e. Lampu penerangan
f.

Panel listrik

g. 1 buah meja
h. 2 buah kursi
i.

Kapasitas listrik 4 ampere

j.

3 ID Card

2. Booth Builder Motor (Indoor)
a. Jumlah 11 Booth
b. Harga Rp. c. Ukuran Booth :
i. 3 x 3 m (7 Booth)
ii. 6 x 3 m (4 Booth)
d. Indoor AC
e. Lampu penerangan
f.

Panel listrik

g. 1 buah meja
h. 2 buah kursi
i.

Kapasitas listrik 4 ampere

j.

3 ID Card
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3. Booth Bursa Mobil
a. Ukuran 3 x 3
b. Jumlah 20 Booth
c. Tenda plafon
d. Harga Rp. 1.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
e. Lampu penerangan
f.

Panel listrik

g. 1 buah meja
h. 2 buah kursi
i.

Kapasitas listrik 4 ampere

j.

3 ID Card

4. Booth Bursa Motor
a. Ukuran 3 x 3
b. Jumlah 88 Booth
c. Tenda plafon
d. Harga Rp. 1.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
e. Lampu penerangan
f.

Panel listrik

g. 1 buah meja
h. 2 buah kursi
i.

Kapasitas listrik 4 ampere

j.

3 ID Card

5. JCC Paviliun
a. Ukuran 7 x 10
b. Jumlah 4 Booth
c. Harga Rp. 7.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
d. Panel listrik
e. Kapasitas listrik 10 ampere
f.

5 ID Card
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6. Premium Market X1 (Indoor)
a. Ukuran 12 x 12 (AC)
b. Jumlah 2 Booth
c. Harga Rp. 10.000.000,- (Belum Termasuk PPn)
d. Lampu penerangan
e. Panel listrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 4 ampere
i.

3 ID Card

7. Premium Market X2
a. Ukuran 5 x 5 m
b. Jumlah 16 Booth
c. Harga Rp. 5.000.000,- (Belum Termasuk PPn)
d. Lampu penerangan
e. Panel listrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 4 ampere
i.

3 ID Card

8. Booth Fashion & Lifesttyle (Indoor)
a. Jumlah 11 Booth
b. Harga Rp. 3.000.000,- (Belum Termasuk PPn)
c. Ukuran 3 x 3 m (AC)
d. Lampu penerangan
e. Panel elektrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 4 ampere
i.

3 ID Card
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9. Booth Art, Craft & Hobby
a. Ukuran 3 x 3
b. Jumlah 20 Booth
c. Harga Rp. 1.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
d. Lampu penerangan
e. Panel listrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 4 ampere
i.

3 ID Card

10. Booth Indoor Food Court
a. Ukuran 4 x 3 m
i. Jumlah 9 Booth
ii. Harga Rp. 2.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
iii. Lampu penerangan
iv. Panel listrik
v. 1 buah meja
vi. 2 buah kursi
vii. Kapasitas listrik 4 ampere
viii. 3 ID Card
b. Ukuran 6 x 3 m
i. Jumlah 2 Booth
ii. Harga Rp. 2.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
iii. Lampu penerangan
iv. Panel listrik
v. 1 buah meja
vi. 2 buah kursi
vii. Kapasitas listrik 4 ampere
viii. 3 ID Card
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c. Ukuran 5 x 3 m
i. Jumlah 1 Booth
ii. Harga Rp. 2.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
iii. Lampu penerangan
iv. Panel listrik
v. 1 buah meja
vi. 2 buah kursi
vii. Kapasitas listrik 4 ampere
viii. 3 ID Card
d. Ukuran 8 x 3 m (Indoor AC)
i. Jumlah 2 Booth
ii. Harga Rp. 3.000.000,- (Belum Termasuk PPn)
iii. Lampu penerangan
iv. Panel listrik
v. 1 buah meja
vi. 2 buah kursi
vii. Kapasitas listrik 4 ampere
viii. 3 ID Card

11. Food Truck
a. Jumlah 7 Booth
b. Harga Rp. 2.500.000,- (Belum Termasuk PPn)
c. Ukuran 5 x 2 m (Space Only)
d. Lampu penerangan
e. Panel listrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 6 ampere
i.

3 ID Card
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12. Media Room
a. Jumlah 9 Booth
b. Harga Rp. c. Ukuran 3 x 4 m (Indoor Non-AC)
d. Lampu penerangan
e. Panel listrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 6 ampere
13. Community Room
a. Jumlah 11 Booth
b. Harga Rp. c. Ukuran 3 x 3 m (Indoor AC)
d. Lampu penerangan
e. Panel listrik
f.

1 buah meja

g. 2 buah kursi
h. Kapasitas listrik 6 ampere
14. Kontes Mobil
a. Jumlah 70 Slot
b. Harga pendaftaran Rp. 300.000
c. Ukuran 5 x 2 m
d. 1 ID Card
e. 2 Undangan
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