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Scope of Work 

Konsultan Pembuatan Twitter Bot 
 

Latar belakang 
Dengan adanya pandemi COVID-19, dua tren terkait kekerasan berbasis gender (KBG)           

dapat dilihat di Indonesia. Yang pertama adalah kenaikan jumlah laporan KBG, khususnya            
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tren kedua adalah kesulitan korban KBG dalam            
mengakses layanan bantuan seperti rumah aman, bantuan hukum, pendampingan psikolog,          
dan layanan kesehatan. 
 

Namun korban KBG sering tidak tahu di mana dia bisa melapor dan mendapatkan             
bantuan, maka korban sering mengirim pesan langsung (direct message) kepada admin           
akun-akun media sosial (medsos) yang bergerak di bidang gender, perempuan, atau HAM.            
Jikalau admin akun-akun ini mendapatkan laporan dan permohonan bantuan dari korban KBG,            
admin tersebut merujuk korban kepada lembaga layanan terkait atau bahkan menjadi           
pendamping korban selama dia membutuhkan bantuan. 
 

Sistem rujukan yang masih manual tidak mengikuti perkembangan sosial media dan           
teknologi yang mempunyai demand akan informasi mengenai sistem pelaporan KBG ini. Sistem            
pelaporan manual ini membatasi jumlah laporan yang masuk, membutuhkan sumber daya           
manusia yang banyak, serta sesi tatap muka yang tidak memungkinkan untuk dilakukan disaat             
kondisi pandemi. Karena hal ini, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta berinisiasi untuk           
mengintegrasikan teknologi, khususnya sosial media kedalam sistem rujukan KBG. 
 
 
Tujuan 

1. Meningkatkan efisiensi sistem rujukan daring untuk kasus KBG; 
2. Menggabungkan semua informasi mengenai sistem pelaporan KBG dalam satu website; 
3. Mengurangi beban organisasi feminis dalam menjalankan rujukan kasus KBG. 

 
Ruang Lingkup Project 
Project ini akan berisikan 1 output yaitu: 

1. Twitter Bot 
Pembuatan akun Twitter baru dengan fitur auto-reply pada pesan langsung untuk           
mengarahkan pengguna ke dalam website direktori penyedia layanan. 
Konsultan hanya perlu membangun website; tidak ada pekerjaan lanjutan         
(updating). Semua konten akan disediakan oleh staf Jakarta Feminist. Semua          
informasi login dan mekanisme update harus dijelaskan kepada staf Jakarta          
Feminist setelah website diselesaikan dan disetujui. 
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Ruang lingkup Pekerjaan 

1. Membangun Twitter bot untuk auto reply pesan langsung dengan meneruskan 
pengguna ke website. 

2. Berkoordinasi dengan supervisor beserta staff Jakarta Feminist dalam pembangunan 
Twitter bot. 

3. Memberikan informasi dan menjelaskan mekanisme pengoperasian Twitter bot kepada 
staff Jakarta Feminis setelah proses pembangunan selesai. 

 
Anggaran 
Konsultan : Rp 5.000.000 untuk 6 minggu kerja 
Budget untuk konsultan diluar dari semua biaya keperluan pembangunan Twitter bot. 
 
Kualifikasi 

1. Mempunyai kapasitas untuk membangun Twitter bot dengan auto-reply kata kunci serta 
auto-reply DM; 

2. Dapat mengerjakan project sesuai dengan timeline yang diberikan. 
 
Timeline 

Activity September Oktober November 

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Pembangunan Twitter bot             

Koordinasi dengan 
supervisor dan staff Jakarta 
Feminist terkait 

            

Uji coba Twitter bot             

Penyebaran rilis untuk 
launching Twitter bot 

            

Launch resmi untuk Twitter 
bot 
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