
 
 

 NOTULENSI PRE BIDDING BRIEFING  

DEVELOPMENT OF THE DATABASE APPLICATION ON CRIMINAL ACTS VERDICT  

BASED ON GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM (GIS) 

Tanggal 10 Agustus 2020 
 

 
Total Peserta : 7 Orang 
Waktu  : Pukul 10.00 – 11.00 WIB 
 
 
Kegiatan diawali dengan penjelasan singkat mengenai ruang lingkup proyek dan penjelasan 

mengenai persyaratan teknis dan administrasi proyek oleh CDS.  

CDS adalah non government organization yang berfokus pada kajian, riset dan advokasi 

tempat-tempat penahanan. Center for Detention Studies (Pusat Kajian Penahanan) selama 

ini telah melakukan kajian dan advokasi terkait tempat-tempat penahanan dan sudah 

banyak produk yang dihasilkan, terutama berkaitan dengan riset dan kebijakan. Berkaitan 

dengan riset yang dilakukan, sejak tahun 2019 CDS melakukan kajian terhadap putusan 

pengadilan dan telah terpetakan demografi serta pola penjatuhan putusan tindak pidana. 

Putusan-putusan pengadilan tersebut selanjutnya akan direkam dalam bentuk yang lebih 

sederhana melalui sebuah aplikasi untuk memudahkan para pemangku kepentingan 

membaca data dan informasi yang ada. Putusan pengadilan yang telah dikumpulkan 

kemudian akan dipilah dan akan akan dimasukan ke dalam aplikasi basis data yang akan 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Geospasial, Demografi dan Kriminologi.  

Dengan latar belakang tersebut, CDS bermaksud mengembangkan aplikasi basis data untuk 

dapat menganalisis putusan pengadilan di Indonesia. Selanjutnya Sub kontraktor terpilih 

akan bekerjasama dengan CDS untuk mengembangkan aplikasi basis data tersebut.  

 

Berikut rangkuman pertanyaan dan jawaban yang disampaikan melalui email dan pada sesi 

pre-bidding briefing: 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Pembayaran dengan Subkontraktor 

apakah akan menggunakan metode 

reimbursement atau lumpsum?  

Pembiayaan akan dilakukan dengan 

sistem reimbursement. Secara rinci akan 

dijelaskan pada saat sesi pemaparan 

dan wawancara dengan Subkontraktor 

terpilih.  

 

 



2.  Apakah Subkontraktor perlu membuat 

demo aplikasi (dummy) sebagai lampiran 

persyaratan?  

Persyaratan yang wajib disertakan terdiri 

dari Persyaratan Dokumen Administratif 

dan Proposal Teknis serta Proposal 

Keuangan yang formatnya dapat diakses 

melalui https://cds.or.id/call-for-proposal/ 

Subkontraktor dipersilahkan melampirkan 

demo aplikasi (dummy) namun tidak 

bersifat wajib pada tahap pendaftaran.  

3.  Apakah ada maintenance ketika project 

telah selesai? 

 

Maintenance akan dilakukan dalam 

tahap integrasi data dengan proses yang 

berlangsung pada 2 – 3 bulan (estimasi) 

setelah proyek selesai.  

4.  Media apa yang akan digunakan dalam 

tahap integrasi data?  

Integrasi data akan menyesuaikan 

dengan aplikasi atau database yang 

telah dimiliki oleh para pemangku 

kepentingan. 

Secara rinci terkait integrasi data akan 

dijabarkan pada saat sesi pemaparan 

proposal dan wawancara dengan pihak 

Subkontraktor terpilih.  

 

Pertanyaan terkait dengan dokumen persyaratan dapat dikirimkan ke alamat info@cds.or.id 

hingga tanggal 31 Agustus 2020.  

https://cds.or.id/call-for-proposal/
mailto:info@cds.or.id

