
Membangun Jaringan Aktivis Kamu
Peserta akan mempelajari bagaimana jaringan sosial dapat dimanfaatkan untuk
mempromosikan upaya advokasi. Peserta juga akan mempelajari cara
mengembangkan konten online untuk menyebarkan informasi tentang gerakan yang
menarik.



Menggunakan Jaringan Sosial Manusia untuk
Advokasi

Bagian Satu

Beri Tahu Siswa Anda

Ada frasa terkenal yang menyatakan, “Ini bukan tentang apa yang Anda ketahui.
Tetapi siapa yang Anda kenal.” Meskipun ini tidak 100% akurat (apa yang Anda
ketahui juga sangat penting!), ini adalah pengingat berguna tentang pentingnya
jaringan.

Baik Anda mencari pekerjaan atau mencoba bermain olahraga pada level
berikutnya, memiliki jaringan yang baik dapat membantu Anda membuat kontak
yang dapat membantu Anda meraih tujuan. Upaya advokasi juga demikian. Semakin
besar dan semakin baik jaringan orang yang kita kenal, maka semakin mudah untuk
membuat perubahan di komunitas kita.

Mulai dari anggota keluarga dan teman kita hingga guru dan pemimpin komunitas,
kita sudah mengenal lebih banyak orang dari yang kita kira, terutama jika mencakup
teman dari teman dan memperluas jaringan kita melebihi orang terdekat kita. Orang-
orang ini dapat menjadi sumber daya yang bagus untuk mencapai tujuan.

Ada banyak orang yang mungkin belum kita kenal yang dapat membantu kita
mencapai tujuan. Media sosial dan Internet secara lebih luas memberi cara-cara lain
untuk berkenalan dengan individu yang mungkin menyumbangkan keterampilan
atau sumber daya untuk upaya advokasi kita.

Bagian Dua

Pada layar proyektor di depan ruangan, tampilkan video yang selaras dengan
konteks lokal/regional Anda/peserta untuk menunjukkan bagaimana orang-orang
terhubung melalui jaringan sosial dan bagaimana kita dapat memperoleh manfaat
dari koneksi tersebut.

Ajukan Pertanyaan ke Siswa Anda

Bagaimana informasi dapat disebarkan secara efektif melalui jaringan sosial Anda
yang sudah ada?

Bagaimana cara menggunakan koneksi tersebut untuk mempromosikan upaya
advokasi?

Beri Tahu Siswa Anda



Dalam aktivitas berikut, Anda akan membuat sumber daya online yang dapat
dibagikan yang menjelaskan gerakan yang penting bagi Anda. Dengan membagikan
upaya advokasi Anda secara online, Anda dapat memberi tahu orang lain tentang
apa yang penting bagi Anda dan mungkin bertemu dengan orang baru yang
mungkin dapat membantu upaya Anda!



Tugas

Bagian Satu

Beri Tahu Siswa Anda

Buat sumber daya online yang bisa dibagikan (mis., menggunakan Google Docs,
platform media sosial, blog Wordpress, situs web di Neocities, presentasi slide
menggunakan Scratch, dll.) tentang masalah yang penting bagi kamu, di mana kamu
dapat:

1. Menuliskan pendahuluan yang menjelaskan gerakan dan mengapa kamu yakin
bahwa itu hal yang penting.

2. Memberikan tautan untuk beberapa situs web (mis., artikel online) khusus untuk
masalah tersebut.

3. Mencantumkan tiga orang yang menulis, mengirim blog, atau mengirim tweet,
atau membuat konten media digital tentang bidang ini. (Opsional: Jika
memungkinkan, tuliskan tweet kepada setiap individu dan beri tahu tentang
gerakan kamu dan apa yang ingin kamu capai.)

Interaksi Kelas

Beri waktu 30 menit kepada peserta untuk menyelesaikan aktivitas ini. Tergantung
waktu yang dialokasikan, dalam kelompok saat ini atau dalam kelompok kedua yang
dibentuk, mintalah peserta untuk membagikan sumber dayanya kepada kelompok
yang lebih besar dan luangkan waktu 15 menit untuk berdiskusi yang menyoroti
strategi yang efektif.
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