
 

 
MEETING AGENDA 
 
Meeting/Project 
Name: 

K-HUB 

Tanggal Pertemuan 
Date of Meeting: 
(MM/DD/YYYY) 

13 Mei 2020  Waktu 
Time: 

10.30 - 12.00 WIB 

Fasilitator 
pertemuan 
Meeting Facilitator: 

Jawad Mughofar KH  Lokasi 
Location: 

Google Hangout Meet 

Jenis pertemuan 
Type of Meeting: 

Pretender Briefing Bidding K-Hub  Pencatat  
Note 
Taker: 

Intan Pratamawanti 

 
1. Tujuan Pertemuan ( Meeting Objective) 

Memberikan pengarahan mengenai project Knowledge Hub (KHUB) berikut cakupan pengerjaan dan 
besaran budget kepada vendor sebelum melakukan penawaran pada proses Bidding Backend 
Development. 

 
2. Peserta Pertemuan (Attendees)  
Nama (Name)  M/F  Institution  E-mail  Phone 

Misan  M  Satudunia  Misan@satudunia.net  +628996807793 

Indah Puspitasari  F 
SmartData Solusi 

Utama 
indah.puspitasari@smar
tdata-solusi.com 

+6287781160800 

Iwan Setiawan  M 
SmartData Solusi 

Utama 
iwan.setiawan@smartda
ta-solusi.com 

+628161910007 

Iman Firmansyah  M 
SmartData Solusi 

Utama 
iman@smartdata-solusi.
com 

+628161111212 

Miman Sulaiman  M  Keanmedia  imanedos@gmail.com  +6281214651009 

Zaki Fitria  M  Hubton Indonesia  zaki@hubton.com  +628112031577 

Arif Widipratomo  M  Hubton Indonesia  arif@hubton.com  +6283821489134 

Robi Dafit  M  Hubton Indonesia  robi@hubton.com  +6285864888642 
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Niki Radian  M  Radian Solusi Integral  niki@radiansolusi.com   +6281285323023 

Banu Ardi 
Bomantoro  M  Radian Solusi Integral  banu@radiansolusi.com 

+6281287638388 

Elang Taufic  M  Rumah IT Bandung  rumahitbdg@gmail.com  +62 813-2204-2234 

Yudi Thaddeus  M  Infia Media Pratama  ythaddeus@gmail.com  N/A 

Muhammad Noviar 
Rahman  M  Infia Media Pratama  noviar@infia.co 

+62818430571 

Jawad Mughofar  M  Peace Generation   jawad@peacegen.id  +62 816-962-179 

Adriana Anjani  F  Peace Generation   ana@peacegen.id  +62 823-1914-2000 

Dewi Lestari  F  Peace Generation   dewi@peacegen.id  +62 877-2425-0677 

Taufik 
Nurhidayatulloh  M  Peace Generation   taufik@peacegen.id 

+62 821-2638-8640 

Intan 
Pratamawanti  F  Peace Generation   intan@peacegen.id 

+62813-1497-5632 

 
3. Agenda Pertemuan (Meeting Agenda)  
Topic  Presenter  Time 
Opening  Intan Pratamawanti  10.30-10.45 

Presentation: KHUB-Backend Development Overview  Jawad Mughofar  10.45-11.00 

Q&A Session  Jawad Mughofar  11.00-11.20 

Discussion, summary & closing  Intan Pratamawanti  11.20-11.30 

 
 
4. Persiapan pertemuan ( Pre-work/Preparation (documents/handouts to bring, reading material, 
etc.) 
Deskripsi (Description)  Disiapkan oleh (Prepared by) 
ToR & Slide Presentation  Jawad Mughofar KH 

Email Confirmation, Meeting Apps & List of Attendees  Intan Pratamawanti 

 
5. Hasil Pertemuan (Meeting Result) 
Deskripsi (Description) 

● Background: Bidding Knowledge HUB 

KHUB diproyeksikan agar dapat menjadi sebuah hub dalam bentuk platform, untuk dapat                       
menghubungkan berbagai organisasi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan yang               
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fokus di dalam ranah P/CVE, sehingga dapat saling berbagi praktik baik dan juga                         
berkolaborasi.  

Platform tersebut kini sudah sampai pada tahap pengerjaan Frontend, sedangkan                   
pengembangan Backend menjadi tujuan akhir dari terlaksananya bidding yang sedang                   
berlangsung. Berikut ini persyaratan yang harus terpenuhi oleh para calon vendor yang ingin                         
berkolaborasi: 

a. Persyaratan Dokumen Administratif 
Ringkasan informasi umum perusahaan berikut dokumen-dokumen pendukung. 

b. Proposal Keuangan 
Mencakup informasi mengenai harga, tata cara pembayaran, ketentuan dan 
kemungkinan negosiasi. 

c. Proposal Teknis 
Memuat informasi pendekatan dan metodologi dalam mengerjakan proyek 

 
(Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut cek tautan berikut: peacegen.id/kolaborasi) 

● Q&A Session 

QUESTION  ANSWER 

BUDGET,-  Apakah akan 
diinformasikan  atau murni 
diserahkan kepada para vendor 
untuk membuat penawaran? 

Bidding ini dilaksanakan dengan rentang waktu yang relatif 
lama dan mencakup banyak persyaratan administratif dan 
teknis yang cukup banyak, dengan pertimbangan budget 
yang dialokasikan cukuplah besar, berkisar dari 150 juta – 
300 juta.  

SCOPE,- Project ini scopenya hanya 
backend saja? Adapun untuk 
pengerjaan UI&UX design 
(Frontend) apakah sudah siap? 

Ranah Frontend sudah-sedang dikerjakan oleh vendor 
yang memenangkan proses bidding di tahap awal; dan 
tahapan itu direncanakan selesai akhir Juni. 

SERVER,- Untuk server apakah 
disediakan vendor (masuk dalam 
proposal biaya) atau nantinya 
disediakan oleh Peacegen? 

Kami memiliki update server untuk saat ini, dari 
sebelumnya menggunakan Microsoft Azure (sebagaimana 
tertera di proposal) sekarang sudah berpindah ke Digital 
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Ocean, adapun mengenai spesifikasi masih terbilang sama 
dan dimungkinkan bertambah jika diperlukan. 

Hal ini bisa jadi pertimbangan vendor, apakah mau 
menggunakan current server, atau perlu server terpisah 
untuk proses staging di awal misalnya. Ini tergantung akan 
bagaimana strategi dari masing-masing vendor. Jika ingin 
terpisah, silakan masukan anggaran tersebut dalam 
proposal. 

PLATFORM,- Untuk Platform yg 
akan di buat apakah web-base 
saja? 

Betul hanya web-base saja, tidak (atau mungkin belum) 
dengan aplikasi lain. 

VISUALIZATION, Terkait visualisasi 
data di peta, akan sampai sedetail 
apa ya? dan, apa bedanya icon 
merah dan hijau? 

Kalau di perhatikan peta yang ada di Wireframe kami, itu 
sudah ada keterangannya: Merah artinya past-program dan 
Hijau artinya ongoing program. Besar harapan kami 
visualisasi peta tersebut yang memuat program dapat 
bisa terlacak sampai ke titik terakurat, mencakup latitude 
& longitude.  

HUB,- Sebagai hub akan terhubung 
dengan berapa organisasi? dan 
berapa sistem yang perlu 
dikoneksikan? 

Mengacu pada Project Management Plan (PMP) yang sudah 
kami rumuskan, platform ini ditargetkan kepada dua 
kategorisasi penerima manfaat: 

1. Direct Beneficiaries: 25 Organisasi 
(NGO/CSO/GoI) 

2. Indirect Beneficiaries: 1000 individu/kelompok yang 
dapat memanfaatkan platform 

Sebagai hub, kami ingin organisasi-organisasi yang 
tergabung dan mereka memiliki web/aplikasi 
masing-masing, itu dapat terkoneksi dengan platform 
KHUB nantinya. Semacam menggunakan API? Jadi ketika 
mereka mengkontribusikan resourcesnya, user yang 
mengakses hal tersebut, trafficnya juga masuk ke web 
organisasi. 
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DAYOFF,- Untuk tanggal 25 Mei itu 
bertepatan dengan Lebaran, 
apakah proses tender tetap 
dilaksanakan pak? 

Kami sudah mempeprtimbangkan tanggal merah tersebut, 
mengingat proses tender cukup panjang dan di tanggal 
tersebut adalah batas pengiriman akhir/penutupan. 

CONTENT,-  Konten yang akan ada 
di KHUB apakah text, 
picture/image, atau termasuk 
video? 

Tentu jelas semua jenis konten, bahkan kami berharap 
dapat tersuguhnya data yang tervisualisasi secara real time, 
sehingga nantinya dapat digunakan oleh organisasi sebagai 
data driven decision making 

FRAMEWORK,- Pada tahap 
pengerjaan frontend, apakah sudah 
diputuskan akan menggunakan 
teknologi/framework apa? 

Proses pengerjaan Frontend baru akan dimulai pada awal 
Juni dan itu bertepatan dengan proses awal pengerjaan 
Backend. Sehingga vendor yang terpilih nanti dapat 
berdiskusi lebih lanjut akan teknologi apa yang dipakai yang 
dianggap sesuai dengan kebutuhan kami, tentunya 
berdasarkan pertimbangan yang matang. Namun, saat ini 
framework yang direncanakan adalah dengan 
menggunakan React. (Dimungkinkan Fleksibilitas) 

WORK,- Untuk developer nanti, 
prefer offsite atau onsite di 
peacegen ? 

Peacegen tidak merekomendasikan untuk melakukan 
pengerjaan secara off-site, terlebih dengan kondisi 
pandemi yang tengah terjadi pada saat ini. Maka dari itu, 
pentingnya dalam menjaga komunikasi dengan cukup 
responsif menjadi salah satu indikator penilaian kami. 

SLIDE,- Apakah slide presentasinya 
bisa dishare untuk kami pelajari 
lebih lanjut? 

Slide presentasi berikut notula dapat di download melalui 
website kami: peacegen.id/kolaborasi  

PROSEDUR,-  Bagaimana dengan 
prosedur keuangan dan/atau 
pembayaran? 

Mengenai keuangan mohon pihak vendor untuk dapat       
mencantumkan penjelasan detail dalam proposalnyal mengenai      
berapa kali termin pembayaran dan juga dokumen yang        
berkaitan dengan pelbagai kepentingan perpajakan. 
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Q&A,- Untuk sesi pertanyaan 
setelah ini bisa dikirimkan via apa? 

Setelah sesi pretender briefing selesai, segala macam 
pertanyaan terkait Bidding baik hal administratif hingga 
teknis dapat dikomunikasikan melalui email.  

jawad@peacegen.id / intan@peacegen.id 

 

 
 
 
6. Tindak lanjut (Follow up action) 
Deskripsi (Description)  Batas (Limits) 
Closing Date for Proposal Submission  25 Mei 2020 
Shortlisting  26 Mei 2020 
Interview and Presentation  27 Mei 2020 
Contract Award  4 Juni 2020 
 
7.  Next Meeting (if applicable) 
Date: 
(MM/DD/YYYY) 

N/A  Time:    N/A  Location:    N/A 

Objective:    N/A 
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