Frequently Asked Questions
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Apa itu #retasdarirumah?
#retasdarirumah adalah sebuah kerja marathon untuk bersama urun
gagasan (brainstorming) secara intensif, di mana orang-orang dari
berbagai keahlian bekerja sama, bertukar ide, membuat tim untuk
ide-ide terbaik dan mengembangkan prototipe dalam waktu 48 jam,
yang dilakukan dengan metode daring. #retasdarirumah adalah
kesempatan bagi siapapun untuk berkolaborasi dengan banyak pihak
yang mungkin kamu tidak kenal sebelumnya.
Sesi urun gagasan (brainstorming) dilakukan secara terstruktur dan
semua tim akan mendapatkan pendampingan selama
#retasdarirumah berlangsung dari mentor-mentor terbaik.
Seluruh informasi mengenai #retasdarirumah bisa dilihat di
www.honf.org atau dari Google Drive ini.

Kapan #retasdarirumah dilaksanakan?
#retasdarirumah akan berlangsung dari tanggal 11-13 Mei 2020.
Kamu memiliki waktu 48 jam untuk berkolaborasi dan membangun
solusi melalui 5 jalur yang sudah ditetapkan.
Lima jalur tersebut adalah:
1. Household Perimeter | Perimeter kebutuhan domestik
/Rumah tangga
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Perimeter kebutuhan domestik atau rumah tangga adalah untuk
menjaga kawasan hijau di sekitar area rumah. Peralatan yang
dapat diciptakan dengan bahan ataupun material yang terdapat di
rumah ini, dapat digunakan untuk mencegah merebaknya virus
melalui droplet yang terdapat di berbagai barang di sekitar kita.
Contohnya adalah | e.g : UV Light box with protocol and Chamber
Room with protocol
2. Medical Care Perimeter| Perimeter Peralatan Medis
Perimeter peralatan medis adalah berbagai kebutuhan yang dapat
digunakan untuk memenuhi kekurangan di bidang peralatan
medis. Seperti yang kita ketahui sekarang peralatan medis masih
jauh dari memadai dengan harga yang tidak terjangkau. Panggilan
bagi kita semua untuk dapat turut berpartisipasi menuangkan
kreatifitas dan membagi pengetahuan kita dengan menciptakan
atau mengembangkan peralatan medis yang tepat guna dan
sasaran
Contohnya | e.g : Hazmat Suit, Face Shield, Goggle Glass, DIY
Ventilator with protocol and DIY Aerosol box for intubation with
protocol
3. Community Care Perimeter | Perimeter Peduli Komunitas &
Lingkungan
Perimeter Peduli Komunitas & Lingkungan adalah bagaimana kita
menjaga supaya kawasan lingkungan kita tetap menjadi kawasan
hijau. Dengan menciptakan dan mengembangkan berbagai
peralatan sederhana yang digunakan untuk mendeteksi
kemungkinan pencemaran kawasan hijau. Perangkat ini akan
sangat berguna jika digunakan di kawasan publik yang memiliki
mobilitas tinggi.
Contohnya adalah |e.g.: Smart Infrared Thermometer with
protocol and Infrared Thermal Camera Thermometer with protocol

4. Retas Budaya
Culture Hack (Local Wisdom) | Retas Budaya: Campaign using
local knowledge and understanding and Business model for
sustainable and circular economy during the pandemic era
Retas Budaya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah
platform guna memecahkan berbagai persoalan yang terjadi
selama pandemic COVID19 ini melalui berbagai kreatifitas di
bidang seni, dan budaya. Persoalan ekonomi dirasa sangat berat
dan menimbulkan keresahan yang berdampak negatif, sehingga
dibutuhkan berbagai kreatifitas untuk mengatasinya.
Contohnya: Protokol pencegahan Covid19 dalam bahasa daerah
5. Wild card/Tantangan Bebas
Tantangan ini merupakan tantangan bebas dimana partisipan
dapat memberikan sumbangsih ide yang sekiranya bermanfaat
dan mudah diadaptasi oleh lingkungan sekitarnya.
Kalian bisa memilih jalur yang sesuai dengan ide kalian. Ide bisa
berupa karya perangkat keras (hardware), protokol atau sistem
pengaturan untuk beragam situasi, seperti dapur umum, bisnis,
lingkungan dan lain sebagainya.
Sesi kick off akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020, pukul
12.30 WIB dan hackathon akan berakhir pada tanggal 13 Mei
2020 (waktu akan diumumkan kemudian) dengan pengumuman
prototipe yang berhasil dipilih.
Daftarkan dirimu di: bit.ly/retasdarirumah

Di mana #retasdarirumah dilaksanakan?
#retasdarirumah akan dilaksanakan secara daring (online). Kami
menggunakan beberapa ruang kerja online sebagai berikut:

Wetransfer - Peserta akan mengirimkan semua video demo via
wetransfer ke retasdarirumah@gmail.com
Whatsapp - platform komunikasi utama dan juga untuk pengiriman
data apabila akses internetmu tidak memungkinkan untuk mengirim
via wetransfer.
Youtube - untuk mengumpulkan dan menonton video pitch ide
kamu. Penyelenggara akan mengupload video demo via youtube.
Seluruh platform online ini gratis untuk digunakan.

Adakah kriteria khusus untuk
mendaftar?
Kami mengajak kalian yang memiliki ide-ide terbaik dari seluruh
Indonesia. Aksi ini memerlukan kolaborasi semua pihak. Kamu bisa
saja adalah pekarya atau makers, perupa dan seniman, crafter,
penyuka teknologi, pemilik bisnis, project manager, desainer,
inovator, ataupun mereka yang senang membuat/memperbaiki
berbagai peralatan di sekitarmu.
Kalau kamu ingin berbuat sesuatu dan menggunakan keahlianmu, di
sini ruangmu.

Berapa orang yang bisa berpartisipasi?
Tidak ada batasan jumlah partisipan. Kami mengundang sebanyak
mungkin partisipan untuk ikut urun gagasan bersama.
Daftarkan dirimu di: bit.ly/retasdarirumah

Apakah kami akan mendapatkan
dukungan selama proses
#retasdarirumah berlangsung?
Mentor-mentor kami akan mendampingi kalian selama kegiatan ini
berlangsung. Para mentor ini adalah mereka yang ahli di bidangnya
dan akan mendampingi dengan memberikan masukan dan
pengetahuan mereka dalam waktu-waktu yang sudah disepakati di
sepanjang durasi 48 jam tersebut. Kami tidak menyediakan peralatan.
Kalian bisa mengecek dengan anggota tim atau partisipan di luar tim,
bisa jadi mereka memiliki peralatan yang diperlukan.

Berapa orang yang akan ada dalam satu
tim?
Setiap tim akan terdiri dari 2-5 orang untuk menjaga efektifitas. Kamu
harus berkoordinasi dengan tim kamu melalui jalur komunikasi yang
sudah ditentukan. Pembentukan tim akan dilakukan via Whatsapp
Grup.
Akan ada satu grup utama untuk semua peserta, panitia, mentor dan
evaluator, dan grup kecil untuk masing-masing grup. Gabung dengan
WAG Utama di sini: bit.ly/gruputama.
Silakan rekrut anggota timmu dan ajukan tantangan yang kalian
sepakati di sini. Satu tim hanya diperbolehkan untuk memilih satu
jalur tantangan. Tim kamu juga bisa terhubung melalui WAG.
Daftarkan dirimu di: bit.ly/retasdarirumah

Apakah saya bisa mengajukan proyek
yang sudah berjalan?
Tentu saja! Dalam 1 bulan terakhir kami melihat banyak sekali inisiatif
yang sangat baik dalam mengembangkan solusi dijital dan
infrastruktur untuk menghadapi dampak dari pandemi Covid19. Kami
sangat menghargai apa yang sudah dilakukan dan mendorong kalian
semua untuk lebih jauh mengembangkan proyek kalian di
#retasdarirumah.
Daftarkan dirimu di: bit.ly/retasdarirumah.

Apa yang dimaksud dengan Tim dan
Evaluasi dari Tantangan yang diajukan?
Pengajuan ide prototipe akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut:
1. Kesesuaian dengan tema yang diberikan dan menjawab
tantangan meretas kesulitan di masa pandemi COVID19
berlangsung.
2. Kebaruan dan inovasi dari proyek/Ide dan apakah dapat
dijadikan sebuah acuan/standarisasi.
3. Kemudahan pembuatan dari sisi rasionalitas, budget, teknologi,
dan kemampuan peserta.
4. Pilihan materi terutama yang berbasis bahan lokal dan
kemudahan mendapatkannya.
5. Kemudahan dalam proses pengerjaannya untuk diadaptasi dan
dikembangkan lebih lanjut dan dampak yang ditimbulkan untuk
masyarakat luas.
Karena ini adalah hackathon, kami mencari ide-ide karya yang bisa
berguna baik dalam penyelamatan nyawa, penyelamatan

warga/komunitas ataupun bisnis. Silakan fokus pada pencarian
solusi.
Model bisnis tidak terlalu dipentingkan untuk tahap ini, namun jika
memiliki dampak menaikkan taraf perekonomian bagi masyarakat
yang terdampak akan menjadi poin tambahan.

Siapa yang akan memiliki hak kekayaan
intelektual dari prototipe yang dihasilkan
di #retasdarirumah?
Tim yang menciptakan prototipe tersebut yang akan memiliki hak
kekayaan intelektual. Selalu.
Khusus untuk #retasdarirumah, kami mengaplikasikan prinsip
Creative Commons. Kalian bisa memilih 1 dari 3 prinsip lisensi di
Creative Commons dan sampaikan kepada kami. Kalian bisa melihat
lisensi tersebut di sini.

Apakah partisipasi dipungut bayaran?
Tidak. Siapapun bisa mengikuti #retasdarirumah dan tidak perlu
membayar apapun.

Kenapa saya perlu ikut
#retasdarirumah?
Dalam beberapa minggu, bulan dan mungkin tahun mendatang, kita
akan menghadapi banyak tantangan besar selama dan sesudah
pandemi Covid19 ini. Ketangguhan kita sedang diuji. Sistem

kesehatan, transportasi, logistik, layanan terkait mobilitas, ketahanan
pangan, dan layanan pemerintah semuanya terdampak dan
berantakan. Di sekitar, kita menyaksikan dampak langsung dari
pandemi ini, orang yang kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan mata
pencaharian mereka.
Kami meyakini masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan menjawab persoalan
dengan cara-cara yang tak terduga kadang. Saat ini kami mengajak
semua menggunakan pikiran dan energi kita untuk mencari
pemecahan masalah-masalah di masa kini maupun masa datang.
Melalui gotong-royong urun daya dan urun gagasan bersama, kita
jelang masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Siapa penyelenggara #retasdarirumah?
#retasdarirumah adalah sebuah inisiatif kerelawanan 4 organisasi:
HONF Foundation (Yogyakarta), Social-Digital Innovation (online),
CAST Foundation (Jakarta), ke:kini ruang bersama (Jakarta) dan
didukung oleh berbagai pihak lain dalam pengerjaannya.
Inisiatif ini bukan sekedar inisiatif organisasi tersebut di atas semata.
#retasdarirumah adalah bentuk tindak lanjut yang terinspirasi dari
berbagai inisiatif yang sudah dilaksanakan sebelumnya untuk
menghadapi situasi pandemi Covid19 saat ini.

Apa saja yang menjadi syarat dan
kondisi dari #retasdarirumah?
Silakan baca Perjanjian Kesepakatan dan Code of Conduct untuk
mengetahui dengan seksama syarat dan kondisi dari inisiatif ini.
(Baca Perjanjian Kesepatan)

Tentang Prototipe
Tim diharapkan mengupload prototipe via wetransfer, dan
penyelanggara akan mengupload ke kanal Youtube kami. Bila tidak
memungkinkan, silakan kirim video via whatsapp (pilihan terakhir).
Silakan jelaskan mengenai permasalahan yang dipecahkan dan solusi
apa yang dihasilkan, apa dampaknya dan sertakan rancangan
konsepmu (proof of concept).
#retasdarirumah berlangsung as, kamu tidak perlu membuat
prototipe sempurna sehingga kehabisan waktu untuk presentasi atau
ternyata hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada fungsi.
Tidak perlu membangun seluruh produk atau protokol. Kami
mengutamakan mekanikal inti dan protokol yang memungkinkan
untuk dibuat atau bekerja di lokasi masing-masing.

Kapan tenggat waktu untuk mengupload
prototipe kami?
Saat ini tenggat waktu adalah tanggal 13 Mei 2020, waktu akan
ditentukan kemudian. Sila menengok informasi di WAG yang nantinya
akan terbentuk, karena tenggat waktu mungkin saja berubah.

Bagaimana kami terhubung dengan tim
mentor?
Kalian bisa menggunakan aplikasi zoom dan whatsapp atau aplikasi
konferensi video yang terjangkau. Pastikan kamu mengambil waktu

untuk mempelajari aplikasi yang akan digunakan agar bisa
menggunakan waktu untuk diskusi dengan maksimal.

Apa yang terjadi dengan tim kami pasca
#retasdarirumah?
Kamu bebas menentukan bersama anggota tim untuk tetap
melanjutkan kerja atau membubarkan diri. Kami mendorong setiap
tim yang merasa yakin dengan prototipe yang dibuat untuk terus
melakukan kerja-kerja pengembangan lanjutan.
Apabila ada pertanyaan lain yang belum terjawab di sini, silakan
kirimkan pertanyaan kalian via email:
castfoundationindonesia@gmail.com atau WA ke 0857 2590 2419.

