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Program ini dibangun atas tiga pilar: Belajar 

dan Mengajar, Beraksi dan Advokasi.

Belajar dan mengajar adalah dasar program kami 

(buku panduan yang sedang kamu baca adalah 

satu contoh bentuk aktualisasi pilar pertama ini). 

Para Changemakers berkumpul di konferensi-

konferensi regional dan global untuk belajar 

praktik-praktik terbaik dari para fasilitator, para 

ahli, dan dari sesama Changemakers. Proses ini 

juga berlangsung online melalui situs web kami 

dan juga dengan menggunakan buku panduan-

buku panduan yang kami buat. Kami memiliki buku 

panduan online untuk manajemen project dan 

untuk gerakan memerangi korupsi. Sementara 

yang sedang kamu baca ini khusus untuk 

membantu para pemuda memaksimalkan potensi 

gerakan mereka melalui media sosial. 

Global Changemakers adalah 
sebuah jaringan pemuda 
internasional yang terdiri 
para pengusaha sosial, aktivis 
masyarakat dan sukarelawan 
yang berusia antara 16-25 
tahun. Misi kami adalah untuk 
memberdayakan pemuda 
agar dapat memulai suatu 
perubahan positif. Pada saat ini 
kami memiliki 800 anggota atau 
“Changemakers” dari 121 negara, 
dengan gerakan-gerakan yang 
menjangkau lebih dari 3.5 juta 
orang di seluruh dunia. 

1.0 Tentang Global 
Chagemakers

http://www.global-changemakers.net/action-tools/
http://www.global-changemakers.net/action-tools/
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Organisasi seperti Avaaz,  yang dimulai sebagai 

sebuah penyebar email untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap hak asasi manusia, atau 

To Write Love in her Arms, sebuah organisasi 

pemuda yang didirikan untuk menanggulangi isu 

bunuh diri dan depresi pada remaja yang memiliki 

hampir 112,000 pengikut di Twitter, dan 1, 307, 

402 ‘likes’ di Facebook, menunjukkan bahwa 

kemampuan penjaungkauan Internet yang luas 

dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang berbagai isu, dan bahkan 

dapat menyalurkan kesadaran tersebut untuk 

menjadi sebuah aksi nyata. 

>>

2.0 Mengapa media sosial 
bisa membantu gerakanmu
Menurut statistik dari ITU, hampir seperempat pemuda di dunia 
(usia 15-24 tahun) menggunakan internet. Kalau berbicara tentang 
pemuda di negara-negara maju, hampir 70% adalah pengguna 
internet. Media sosial hadir dalam hampir semua aspek kehidupan 
kita, termasuk dalam gerakan-gerakan sosial dan aktivisme.

1.1 Apa isi buku panduan ini?

1ITU, cited by UNICEF (2011). State of the World’s Children 
2011. http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-
Main-Report_EN_02092011.pdf

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia! 

Di dalam buku ini, kamu akan diberi panduan 

untuk menggunakan media komunikasi, terutama 

menggunakan media sosial. Kamu akan diberi 

beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab terlebih dahulu sebelum mulai membuat 

akun-akun di media sosial.

Sekarang kami akan membahas bagaimana caranya 

memenuhi kebutuhan komunikasi gerakanmu. 

Kebutuhan komunikasi ini mungkin lebih besar dari 

yang kamu kira.

Panduan ini digunakan untuk memperbaiki 

keberadaan gerakanmu di media sosial. Jika 

kamu ingin melakukan sebuah perubahan tapi 

belum tahu ingin melakukan gerakan apa, silahkan 

terlebih dahulu melihat  buku panduan aksi Global 

Changemakers, panduan ini akan membantumu 

merancang sebuah gerakan. Setelah kamu sudah 

memliki gerakan, barulah kembali lagi kepada buku 

panduan media sosial ini. Ingat: Rancang gerakan 

terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan 

media sosial.

FAKTA CEPAT 
Nama: Mariel
Umur: 22
Negara asal: Mexico
Gerakan: DEUK

http://www.global-changemakers.net/
http://www.avaaz.org
http://www.twloha.com/
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SDz5GkOqji4&index=1&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/action-tools
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USD 3000 pendanaan eksternal, yang akhirnya 

membuat IYC menjadi kenyataan. Gerakan ini juga 

merupakan salah satu gerakan komunitas Global 

Changemakers yang pertama. 

Pada saat ini IYC mempunyai 28,500 fans di 

Facebook, dan mereka sedang merencanakan 

konferensi yang ketiga.

Dengan perencanaan dan struktur yang baik, 

kamu juga dapat menggunakan media sosial 

dengan sukses seperti yang dilakukan Alanda dan 

timnya. Buku panduan ini dibuat agar kamu tahu 

bagaimana cara melakukan itu.

Para Global Changemakers telah merasakan 

keberhasilan yang sama. Indonesian Youth 

Conference (IYC) dimulai pada tahun 2009 

dengan hanya £550. Alanda (Changemaker 

yang mendirikan IYC) ingin mengundang kaum 

muda dari seluruh Indonesia untuk berkumpul 

pertama kalinya dalam sebuah konferensi. Alanda 

dan timnya meluangkan banyak waktu untuk 

mengundang para kaum muda untuk menjadi 

pengikut mereka di Twitter dan me-“like” halaman 

Facebook mereka. Dalam beberapa bulan, IYC 

mengumpulkan lebih 11,500 like di Facebook 

dan 1,500 pengikut di Twitter. Mereka membuat 

situs web yang mendapatkan lebih dari 200,000 

pengunjung dalam waktu kurang dari sebulan. 

Situs ini membantu IYC mendapatkan lebih dari 

Mereka membuat 
sebuah situs web yang 
mendapatkan lebih dari 
200,000 pengunjung 
dalam waktu kurang 
dari satu bulan, dan 
memiliki 28,500 fans 
di Facebook.

FAKTA CEPAT 
Nama: Alanda 
Umur: 18
Negara asal: Indonesia
Gerakan: Indonesian Youth 
Conference (IYC)

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=nKwRpUfe2LE&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nKwRpUfe2LE&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bByTwjcvmtw&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=bByTwjcvmtw&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=13
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3.0 Strategi Komunikasi untuk 
gerakan kamu 

i. Berpikir tentang kebutuhan project

Mari kita mulai dari memiliki gagasan yang jelas tentang gerakan kamu, apa yang ingin kamu lakukan 

dan apa yang dibutuhkan untuk melakukannya.

3.1 Berpikir secara 
gambar besar

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesian Youth Conference 
(IYC) menjawab..

Visi: Kami ingin melihat pemuda 
Indonesia yang berjumlah lebih dari 
60 juta orang untuk menjadi katalis 
perubahan positif.

Misi: Kami ingin meningkatkan 
kesadaran anak-anak muda terhadap 
isu-isu global dan nasional, dan juga 
untuk melawan pandangan orang-
orang dewasa yang meremehkan 
anak muda.

Metode: Untuk mencapai hal ini, kami 
akan mengundang anak-anak muda 
untuk menghadiri festival selama 
sehari penuh yang berisi seminar-
seminar tentang beragam isu 
(termasuk expo music, pertunjukan 
budaya, fashion, dan gerakan 
masyarakat).

Pertanyaan #1: Apa yang ingin saya capai? 

Langkah penting dalam mendirikan reputasi 

gerakanmu di dunia maya adalah untuk 

menjawab beberapa pertanyaan berikut. 

Kamu mungkin sangat ingin untuk segera 

membuat profil Facebook dan akun Twitter, 

tapi kami berjanji usaha kampanye online-

mu akan lebih berhasil jika kamu meluangkan 

waktu terlebih dahulu untuk memikirkan 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. 

Jika kamu sudah aktif di media sosial dan 

kamu hanya ingin memperbaiki kampanyemu, 

menjawab pertanyaan-pertanyaan ini juga 

akan sangat membantu. 
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Pertanyaan #2: Bagaimana metode saya bisa terbantu 
jika saya memperbaiki strategi komunikasi saya?

Pertanyaan #5:  Apa yang kamu ketahui tentang orang-orang yang ingin 
kamu jangkau?

Pertanyaan #3: Apa pekerjaan yang harus saya lakukan?

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IYC menjawab...

(Metode) Untuk mencapai hal ini, kami 
akan mengundang anak-anak muda 
untuk menghadiri festival sehari penuh 
yang berisi seminar-seminar tentang 
beragam isu (termasuk expo music, 
pertunjukan budaya, fashion, dan 
gerakan masyarakat).

Dengan komunikasi yang lebih baik 
kita dapat menarik lebih banyak anak-
anak muda. Kita juga bisa memperbaiki 
perencanaan festivalnya karena kita 
akan mendapat lebih banyak feedback.

IYC menjawab...

IYC menjawab...

Perencanaan festival

Mengundang anak-anak muda:
-Menyebarkan pesan yang berisi 
informasi tentang acara IYC.

-  Mendengarkan ide-ide anak muda 
tentang apa yang menurut mereka harus 
ada di dalam festival ini.

-Mencari orang-orang yang dapat 
membantu menjalankan acara

-Berkomunikasi dengan banyak orang 
untuk menarik pendukung.

 -(Setelah kita sudah membuktikan 
kalau kita memiliki banyak pendukung) 
Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 
berpotensi menjadi sponsor dan mitra.

Pertanyaan #4: Siapa yang ingin kamu jangkau?

ii. Berpikir tentang orang-orang yang ingin kamu 
jangkau…

IYC menjawab...

Kita ingin menjangkau kaum muda 
di Indonesia, terutama siswa SMA 
dan mahasiswa, tapi juga mahasiswa 
pascasarjana dan siswa SMP.

IYC menjawab...
Siswa SMP

-  Mereka berusia 12—15 tahun. 

- Menurut kami mereka belum mulai peduli terhadap 
masyarakat

Siswa SMA 

-  Mereka berusia 15-18 tahun. 

- Mereka sedang mencari jati diri

- Mereka suka musik, film, nongkrong, fashion, lifestyle. 

- Mereka suka menghadiri acara seperti konser dan festival 
musik. 

- Mereka peduli terhadap isu-isu pemuda seperti lingkungan, 
pendidikan, penanggulangan bencana, dan partisipasi 
pemuda.

Mahasiswa 

- Mereka berusia 18-22 tahun. 

- Mereka sudah mulai “menemuka jati diri” 

- Mereka suka menghadiri acara seperti konser, festival musik, 
festival film, seminar, konferensi (di beberapa perguruan 
tinggi di Indonesia, siswa harus menghadiri sedikitnya 7 
konferensi agar diizinkan untuk lulus). 

- Mereka peduli terhadap isu-isu pemuda yang berhubungan 
dengan bidang studi mereka. 

Tip Global Changemaker!
Pikirkan setiap hal secara se-spesifik mungkin, dan kelompokkan setiap tugas sesuai bidang untuk 

memudahkan perencanaan. 

Mahasiswa Pascasarjana

- Mereka berusia 22-25 tahun 

- Mereka suka banyak hal yang berbeda.

- Mereka suka menghadiri festival musik, konser, parties, 
seminar, konferensi, diskusi, dan, FGD (focused group 
discussions).

- Mereka peduli terhadap isu-isu pemuda yang 
berhubungan dengan bidang studi mereka.

http://www.global-changemakers.net/
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Pertanyaan #7:  Bagaimana mereka menggunakan media ini?Pertanyaan #6:  Media apa yang orang-orang tersebut gunakan (bukan 
hanya media sosial)?

IYC menjawab...

Siswa SMP

- Banyak siswa-siswa SMP di Indonesia yang 
menggunakan Facebook

-Sebagian kecil dari mereka, terutama di daerah 
perkotaan, punya akun Twitter 

-Sebagian kecil suka menulis blog

IYC menjawab...

Siswa SMP

- Mereka menggunakan Facebook dan Twitter 
terutama untuk keperluan pribadi. 

Siswa SMA

- Mereka menggunakan Facebook dan Twitter
-Sebagian kecil suka menulis blog
-Mereka suka mendengarkan radio untuk anak muda dan 

membaca majalah anak muda
-Mereka tidak sering menonton berita di TV

Siswa SMA

- Banyak dari mereka menggunakan Facebook dan Twitter 
untuk keperluan pribadi juga. 

Siswa Universitas

- Banyak dari mereka yang di daerah perkotaan menggunakan 
Facebook, Twitter dan blog.

-Mereka suka membaca berbagai jenis majalah tapi bukan majalah 
anak muda; mereka membaca majalah tentang bisnis, musik atau 
gaya hidup

-Mereka masih suka menonton televisi untuk mendapatkan berita 
dan membaca koran 

-Kebanyakan menggunakan media sosial terkenal bernama 
www.kaskus.us

Siswa Universitas

- Mereka menggunakan Facebook dan Twitter untuk berbagi 
berita dan informasi (terkait dengan topik seperti bisnis, 
musik, atau lifestyle), dan untuk membahas isu-isu hangat. 

Mahasiswa pascasarjana

- Sedikit dari mereka yang menggunakan Facebook
- Mereka memakai Twitter, tapi hanya mereka yang suka 

bersosialisasi yang menghabiskan banyak waktu di Twitter
- Mahasiswa yang bekerja biasanya lebih jarang menggunakan 

Twittter (mereka juga biasanya offline di sore hari, karena itu 
waktu mereka kuliah)

- Banyak yang suka membaca blog, dan sebagian menulis blog 
sendiri

Mahasiswa pascasarjana

- Mereka menggunakan Twitter untuk mendapatkan 
berbagi berita dan informasi dan membahas berita 
hangat. 

Tips Global Changmaker!  
 Ketika menjawab pertanyaan-pertanaan ini, coba untuk tetap memasukan hal-hal yang menurutmu sudah 
jelas ataupun tidak relevan, seperti “gadis-gadis SMA suka memakai Twitter untuk berbicara tentang 
Justin Bieber”. Bahkan hal-hal kecil seperti ini bisa membantumu untuk menjangkau orang-orang yang 
kamu cari!

Tips Global Changemaker!
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, gunakan wawasan kamu sendiri, tetapi coba cari tahu 
juga apa opini para peneliti. Contohnya Alanda dan timnya menggunakan beberapa penelitian yang 

diposting di sini: http://indonesianyouthdataandinsight.tumblr.com/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.kaskus.us
http://indonesianyouthdataandinsight.tumblr.com/
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iii. Pikirkan tentang apa yang ingin kamu katakan kepada orang-orang!

Pertanyaan  #8:  Apa tujuan dari pesan yang ingin kamu sampaikan dan apa 
tujuan dari pesan yang ingin kamu terima?

Sekarang, kamu sudah memikirkan tentang apa yang ingin kamu capai dan siapa yang perlu kamu 

jangkau. Tapi, apa yang sebenarnya akan kamu katakan kepada mereka? Ayo kita kembali menjawab 

beberapa pertanyaan.

Mengundang anak – anak muda

Menyampaikan: 

- Memberi tahu mereka bahwa kita menghargai partisipasi mereka 
dalam festival ini 

-Menjelaskan kalau festival ini dibuat khusus untuk pemuda

-Memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan spesifik yang 
akan ada di festival ini

-Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang festival 

-Mendorong mereka untuk ikutserta dan mengajak teman-teman 
mereka!

Menerima:

-Untuk melihat bagaimana ketertarikan anak-anak muda terhadap 
gerakan kita. 

-Untuk mendapatkan saran tentang bagaimana cara menarik 
anak-anak muda lain

-Untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang para pemuda 
miliki tentang festival ini

Merencanakan festival

Menyampaikan:

-Untuk menjangkau orang-orang yang kita perlukan agar bisa 
melaksanakan kegiatan ini (panitia, sukarelawan, sponsor, mitra) 

-Untuk memudahkan orang-orang dalam bersimpati terhadap tujuan 
kita dan mendorong mereka untuk mendukung 

-Untuk menyemangati sponsor agar mereka mau mendanai kegiatan 
kita

-Untuk menyemangati mitra agar mereka mau mendukung kegiatan 
kita

Menerima:

-Untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari pendukung potensial 

-Untuk mendapat tanggapan dari orang-orang yang ingin 
berpartisipasi/membantu.

- Untuk mendapat tanggapan dari sponsor-sponsor potensial yang 
ingin mengetahui tentang keuntungan yang akan mereka dapatkan 
jika mendukung gerakan kami

-Untuk dihubungi oleh media yang ingin mendengar cerita kita.

IYC menjawab...

Mengundang anak – anak muda

Menyampaikan:

- Pendek (bisa dimuat kedalam format 140 karakter) atau 
bahkan sangat pendek sehingga dapat disebarkan dengan 
mudah

- Kepada khalayak umum

Menerima:

- Beberapa  pendek (contohnya: orang-orang yang ingin 
berpartisipasi) 

- Beberapa sedang (contohnya: orang-orang yang ingin tahu 
lebih banyak tentang acara). 

- Bisa pribadi ataupun umum, tergantung orang yang ingin 
menghubungi kita.

Merencanakan festival
Menyampaikan:

- Pesan singkat untuk mengajak berpartisipasi (bisa dimuat 
kedalam format 140 karakter). 

- Informasi lebih rinci tentang kebutuhan acara (bisa dimuat ke 
satu blogpost atau publikasi media sosial dengan panjang yang 
sedang). 

- Semua untuk khalayak umum 

Menerima:

- Sedang dan panjang (Contohnya pendukung potensial yang 
menawarkan layanan dan meminta rincian atau sponsor yang 
menawarkan dukungan dan menanyakan imbalan (benefit)). 

- Umumnya pribadi. 

IYC menjawab...

Pertanyaan #9:  Seberapa panjang/rumitkah pesan yang perlu kamu 
sampaikan atau terima? Apakah pesan tersebut sebaiknya disampaikan 
kepada pribadi tertentu atau kepada khayalak umum?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
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Pertanyaan #10: Apakah kamu memerlukan foto-foto, 
video, dsb?

Pertanyaan #11: Apakah kamu memerlukan respons 
untuk mengetahui efektif atau tidaknya pesanmu? 

Pertanyaan #12: Berdesarkan semua jawaban ini, media 
apa (bukan hanya media sosial) yang dapat membantu 
mengirim pesan yang tepat, kepada orang-orang yang 
tepat, secara efektif?

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

IYC menjawab...

IYC menjawab...

Kita akan menggunakan hiasan visual 
sebanyak mungkin untuk menarik kaum 
muda agar ingin berpartisipasi. Jadi, 
foto-foto dan video mungkin dapat 
membantu dalam proses mengundang 
partisipan. Tapi kita tidak perlu video 
dan foto-foto untuk tahap perencanaan.

Ya. Dalam kasus kami, kami perlu tahu 
jika orang-orang akan menghadiri 
acaranya, atau jika mereka akan 
membantu. Jadi, kami perlu mendapat 
tanggapan dari mereka. Mungkin jika 
hanya untuk dokumentasi di media kami 
tidak memerlukan tanggapan.

  
 
 
 
 
 
 
 

iv. Memikirkan tentang perangkat yang kamu butuhkan
IYC menjawab...

Kita bisa menggunakan Twitter, Facebook, 
menampilkan iklan dalam acara TV yang 
ditonton anak muda, tampil di radio, 
iklan majalah, iklan online; kita juga bisa 
mencapai mereka dengan mendistribusikan 
brosur di tempat-tempat anak muda, atau 
dengan mengadakan acara kecil.

Untuk menjangkau sponsor, kita bisa 
menggunakan panggilan telepon dan 
e-mail kepada perwakilan mereka, atau 
perkenalan pribadi dalam acara-acara.

Kita bisa menggunakan media yang lainya 
seperti situs web untuk merangkap semua 
informasi agar dapat diakses oleh para 
pendukung, sponsor, dan media. 

http://www.global-changemakers.net/
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Pertanyaan #15: Apa kekurangan yang mungkin dimiliki 
masing-masing perangkat?

Pertanyaan #16: Apa pendapat orang-orang lain tentang 
perangkat-perangkat tersebut? 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

IYC menjawab...

IYC menjawab...

Twitter: Hanya memungkinkan untuk 
mengirim pesan singkat 

FB: Beberapa orang menganggap ini 
adalah sebuah platform yang terlalu 
personal

TV dan radio:  Pada umumnya ini terlalu 
mahal untuk anggaran kami, dan perlu 
keajaiban untuk bisa mendapatkannya 
secara gratis.

Majalah:Jika kami tidak bisa memasang 
iklan di waktu yang tepat, publikasi bisa 
terlalu telat 

Brosur: Bukan pilihan yang ramah 
lingkungan. 

Panggilan telepon: Kami harus bekerja 
dalam waktu jam kerja jika ingin 
mendapatkan jawaban. 

Situs web: Dibandingkan denga pilihan 
lain, ini memerlukan tenaga yang paling 
besar

Twitter and FB: Anak-anak muda sangat 
menyukai perangkat ini, tapi sebagian 
orang dewasa (mungkin para sponsor) 
menganggap akun Facebook dan 
Twitter tidak memiliki kredibilitas yang 
cukup.

TV dan Radio: Semua orang menyukai
Iklan majalah: Semua orang menyukai 

Brosur: Semua orang suka 
mendapatkan barang-barang gratis, jadi 
brosur akan diterima dengan baik

Panggilan telepon: Orang-orang dapat 
merasa terganggu jika ditelfon, tapi 
urusan cepat selesai.

Situs web: Orang-orang menganggap 
situs web memiliki kredibilitas. 

IYC menjawab...

IYC menjawab...

Twitter: Kami bisa mengirim dan menerima 
pesan-pesan singkat (140 karakter atau 
kurang), kami bisa mengirim pesan kepada 
orang-orang berpengaruh, kami bisa 
berbagi foto dan video.

Facebook: kami bisa posting pesan sedang 
tau panjang dilengkapi foto dan video, kami 
bisa mengirim pesan kepada anak-anak 
muda yang tertarik menghadiri acara.
TV dan radio: kami bisa menjangkau banyak 
orang sekaligus

Majalah: kami bisa menjangkau kelompok-
kelompok tertentu yang memiliki 
ketertarikan yang sama, agar mereka 
mendapatkan informasi yang lengkap.

Brosur: kami bisa menjangkau anak-anak 
muda dengan memberikan sesuatu yang 
dapat mengingatkan mereka dengan acara 
kami, karena brosur dapat dilihat secara 
berulang kali.

Panggilan telepon dan e-mail dari sponsor: 
kami bisa melakukan komunikasi secara 
personal dengan pihak-pihak yang kami 
perlukan untuk mendapat dukungan.
Situs web: kami bisa memuat informasi 
apapun yang kami ingin pengujung untuk 
lihat.

Twiter: komputer atau smartphone, 
koneksi internet.

Facebook: komputer atau smartphone, 
koneksi internet

Tampil di TV dan radio: waktu siaran (bisa 
menggunakan uang sendiri - tapi mahal 
- atau bisa juga diberikan gratis oleh 
stasiun)

Iklan Majalah: desain iklan cetak, space 
halaman (bisa menggunakan uang sendiri 
- tapi mahal -  atau bisa juga diberikan 
gratis oleh majalah)

Brosur: desain brosur, pencetakan (akan 
memerlukan uang jika tidak mendapatkan 
orang yang bersedia bekerja pro bono) 
Panggilan telepon: telepon, nomor 
telepon para perwakilan pihak yang ingin 
dihubungi

Situs web: desian situs web, hosting

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan #13: Apa yang dapat kamu lakukan dengan 
setiap perangkat media? 

Pertanyaan #14: Apa yang kamu perlukan (uang, 
bandwidth, peralatan) untuk menggunakan perangkat-
perangkat media tersebut?
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Pertanyaan #19: Apa sumber daya yang dapat kamu 
berikan untuk pekerjaan ini (uang, waktu, keahlian)?

Pertanyaan #20: Berdasarkan sumber daya dan informasi 
yang kamu miliki, perangkat mana yang akan kamu pilih?

Pertanyaan #21: Apakah Anda cukup yakin?

  
 
 
 
 
 
 

IYC menjawab..

Kami memiliki sebanyak £550 dan sebuah 
tim yang akan meluangkan waktu (tapi tidak 
uang di luar anggaran) untuk menyelesaikan 
semua tugas-tugas. Salah satu dari kami 
yang bertugas untuk mengembangkat situs 
web adalah seorang mahasiswa desain 
grafis, jadi mungkin dia bisa membantu 
kami mendesain materi-materi promosi 
secara gratis.

IYC menjawab..
Untuk menjangkau anak-anak muda 
yang ingin kami undang, dan agar bisa 
mengirim pesan-pesan pendek ke 
khalayak umum yang disertakan foto 
dan video, kami perlu menggunakan 
Facebook dan Twitter. Kami juga perlu 
membuat brosur untuk disebarkan.

Kami bisa menggunakan twitter dan 
facebook untuk mencoba merekrut 
pendukung untuk festival.

Untuk membuat gerakan kami menarik 
bagi para sponsor, kami memerlukan 
sebuah situs web yang menampilkan 
semua dukungan yang telah kami terima 
dan semua kegiatan yang telah kami 
lakukan. Di situs web ini kami perlu 
mencantumkan informasi kontak, seperti 
alamat email yang dapat dihubungi para 
sponsor.

IYC menjawab..

Ya! Kami memiliki dana yang cukup, 
jumlah sukarelawan yang cukup, 
waktu dan ide-ide yang cukup untuk 
melaksanakan semua rencana kami. 

Memikirkan tentang perangkat-perangkat yang 
akan kamu pilih

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

Pertanyaan #17: Bagaimana dengan keamanan data 
perangkat-perangkat tersebut?

Pertanyaan #18: Apakah kamu mempunyai pengalaman 
menggunakan perangkat-perangkat tersebut? Pernah 
menggunakannya dalam sebuah project? 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

IYC menjawab..

IYC menjawab..

Twitter dan Facebook: belum ada 
ancaman keamanan data

TV, radio, majalah, brosur: karena 
perangkat-perangkat ini hanya untuk 
penyiaran informasi, keamanan data tidak 
menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Panggilan telepon: cukup aman

Situs web: disini tempat yang terdapat 
masalah keamanan data, lebih baik tidak 
menyimpan informasi kontak para anak-
anak muda disini.

Kami memiliki sebanyak £550 dan 
sebuah tim yang akan meluangkan waktu 
(tapi tidak uang di luar anggaran) untuk 
menyelesaikan semua tugas-tugas. 
Salah satu dari kami yang bertugas 
untuk mengembangkat situs web adalah 
seorang mahasiswa desain grafis, 
jadi mungkin dia bisa membantu kami 
mendesain materi-materi promosi secara 
gratis.

http://www.global-changemakers.net/
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i. Bagaimana cara memulai

1. Jika kamu belum memiliki akun pribadi di 

perangkat-perangkat yang telah kamu pilih, lebih 

baik untuk membuatnya dulu agar kamu terbiasa 

dengan cara menggunakannya. Dengan cara ini, 

kamu tidak akan kebingungan ketika memulai 

untuk gerakanmu.

2. Buatlah rencana kasar berdasarkan jawaban-

jawabanmu diatas tentang apa yang akan kamu 

lakukan dengan setiap perangkat yang kamu 

pilih. Disini penting untuk mengingat bahwa kamu 

mengirim pesan yang berbeda-beda melalui 

perangkat yang berbeda-beda, tapi, pada akhirnya 

kamu ingin mencapai satu tujuan. Pilih kombinasi 

perangkat yang menurutmu paling baik.

3.2 
Mulai 
beraksi

Menjawab 21 pertanyaan diatas 
semestinya dapat membantu 
kamu menyocokan antara pesan 
yang ingin kamu kirim dengan 
perangkat yang pas untuk 
menjangkau orang-orang yang 
ingin kamu jangkau, dengan 
menggunakan sumber daya 
yang kamu miliki secara efisien. 
Dan setelah kamu memecahkan 
solusinya, saatnya mulai beraksi!

Tips Global Changemakers!
Waktumu kurang digunakan secara baik jika kamu memposting hal yang sama di setiap 
perangkat yang kamu gunakan. Sebagai gantinya, cobalah membagi-bagi bahan posting-mu agar 
informasi yang terdapat di setiap perangkat berbeda. Untuk memudahkan, buatlah daftar semua 
informasi/konten yang ingin kamu publikasikan dan bagilah diantara perangkat-perangkat yang 
kamu gunakan.
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3. Tulislah sebuah daftar yang berisi semua 

yang kamu butuhkan untuk mulai melaksanakan 

rencanamu (dan kumpulkanlah hal-hal tersebut!).

4. Setelah kamu sudah mengumpulkan semua 

konten yang kamu butuhkan untuk memulai, 

lanjutkan dengan membuat akun gerakanmu di 

semua perangkat yang ingin kamu gunakan.

5. Posting dimulai!

6. Jika dibutuhkan, buatlah rencana mingguan/

bulanan untuk semua perangkatmu. 

ii. Beberapa tips umum tentang 
konten

Terkadang (bahkan seringkali) lebih baik 
untuk membuat pesanmu singkat

Kamu pernah kan melompat-lompat bacaan ketika 

sedang membaca satu teks yang terlalu banyak 

informasinya? Jangan biarkan itu terjadi kepada 

konten-konten tentang gerakanmu! Ketika sedang 

mengundang orang untuk menghadiri sebuah acara, 

menjelaskan tentang gerakanmu, Atau berusaha 

menjangkau ke masyarakat luas, buatlah pesan yang 

pendek. Beberapa baris saja biasanya sudah cukup.

Perbaikilah penggunaan bahasamu

Walaupun ketika berkomunikasi dengan teman 

kamu tidak terlalu memerhatikan ejaan atau 

struktur kalimat, jika kamu menggunakan kalimat-

kalimat yang akan membanggakan sang guru 

Bahasa Indonesia untuk komunikasi gerakanmu, 

kamu akan mendapatkan hasil yang lebih efektif. 

Ketika kamu menggunakan tanda baca yang 

sesuai dan sintaksis yang baik, pesanmu akan 

lebih mudah untuk dimengerti.

Jangan menjadi terlalu aktif, ataupun 
terlalu malas

Jika kamu mempost tiap jam, orang-orang akan 

lelah membaca posting kamu. Jika kamu hanya 

mempost satu bulan sekali, mereka tidak akan 

ingat tentang gerakanmu. Pikirkan dengan baik 

jeda waktu tiap post kamu. Orang-orang perlu 

sesuatu yang mengingatkan mereka untuk 

melakukan suatu aksi, asalkan jangan terlalu 

sering. 

Sesuaikan pesan dengan audiens 
kamu

Jika seandainya kamu ingin menjangkau para 

gubernur-gubernur di negaramu, kamu tidak akan 

menulis surat dengan bahasa SMS kan? Kapanpun 

kamu menulis sesuatu atau mempost sebuah 

gambar, pikirkan tentang siapa yang ingin kamu 

jangkau. Jika mereka orang-orang tua, mereka 

mungkin tidak akan mengerti tentang Lady Gaga…

Jangan membuat pesan yang 
kontroversial, dan buatlah pesan yang 
inkuslif 

Walaupun banyak organisasi-organisasi besar 

yang menggunakan kontroversi untuk mendukung 

agenda mereka, memulai suatu kontroversi dapat 

membuka pintu masalah yang kamu tidak bisa 

tutup lagi. Cobalah untuk tidak menggunakan 

kontroversi di permulaan. Jika kontroversi muncul 

di perangkat-perangkat onlinemu, pastikan 

kamu memberikan ruang untuk opini-opini yang 

berbeda, dan dukung rasa saling menghargai. 

Katakan hal-hal yang menarik!

Walaupun kamu boleh jatuh cinta dengan 

gerakanmu, pikirkanlah orang-orang seperti 

orangtua yang hanya peduli tentang anak-

anak mereka. Pastikan kamu mengatakan hal-

hal yang menarik terhadap orang-orang yang 

ingin kamu jangkau, atau mereka akan berhenti 

mendengarkanmu. 

Menjangkau 
orang-orang 
yang ingin 
mencapai ...

Tetap 
pendek ...

Menulis daftar 
hal yang Anda 
butuhkan ......

http://www.global-changemakers.net/
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Ingat: orang-orang menyukai warna

Kata-kata bukan satu-satunya cara yang mudah 

untuk berkomunikasi dengan orang. Foto dan 

video dapat membantu kamu menyampaikan 

pesan dengan cara yang lebih menarik.

Buatlah pesanmu untuk mudah di 
sebarkan (dan anjurkan orang-orang 
untuk melakukannya)

Kamu boleh meminta tolong kepada orang 

lain untuk menyebarkan informasi tentang 

gerakanmu ke teman-teman mereka, tapi kamu 

harus memudahkan tugas mereka. Perhatikan 

bagaimana cara orang-orang menyebarkan 

informasi di perangkat-perangkat yang berbeda, 

dan coba untuk membuat konten yang sesuai 

dengan cara tersebut. Contohnya, di Facebook 

kamu hanya bisa men-“share” post yang 

menggunakan link. Jika kamu ingin orang-orang 

untuk menyebarkan post mu, pastikan kamu 

memasukkan link yang relevan agar fitur “share” 

dapat berfungsi. 

Pikirkan apa yang kamu ingin audiensmu 
untuk lakukan dengan pesanmu, dan 
bentuklah pesanmu untuk sesuai dengan 

itu.

Salah satu keluhan yang paling sering dikatakan 

oleh orang-orang yang menggunakan media 

sosial untuk gerakan mereka adalah “Saya 

menghabiskan waktu di Twitter, tapi saya tidak 

melihat perubahan atau respons dari orang-orang 

yang membaca pesan-pesan saya”. Ingatlah 

bahwa mengubah suatu perilaku dengan satu 

tweet bukanlah sebuah target yang realistis, tapi 

kamu juga bisa memastikan pesanmu membuka 

peluang sebanyak mungkin agar orang-orang bisa 

melakukan suatu aksi. Contohnya, pesan seperti 

“Jangan lupa untuk mendaur ulang kertasmu!” 

berbeda dengan “Daur ulang kertasmu: ini sebuah 

daftar berisi alamat tempat-tempat yang akan 

menerima kertas bekas yang bisa kamu datangi”. 

Jangan remehkan efektifitas pesan yang 

disebarkan dari mulut ke mulut

Walaupun kamu sebaiknya jangan terlalu sering 

melakukan ini agar tidak terlihat seperti mesin 

iklan, kamu bisa sesekali dengan singkat memberi 

tahu teman-temanmu dan orang-orang yang kamu 

kenal tentang keberadaan online gerakanmu. 

Ini bisa menarik perhatian mereka. Gunakan 

kesempatan online dan offline untuk menyebarkan 

pesanmu (tapi jangan terlalu berlebihan). 

Post photos 
and videos...

http://www.global-changemakers.net/
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iii.Evaluasi
Menilai apakah kampanye onlinemu sukses atau 

tidak sangat sulit. Apalagi memikirkan cara untuk 

memperbaiki strategimu. Karena inilah kami akan 

memberikan beberapa tips tentang bagaimana 

cara mengevaluasi hasil kerjamu.

Mengerti angka-angka di halamanmu
Sekarang kamu sudah membuat sebuah halaman 

untuk gerakanmu. Berapa banyak orang yang 

membuka halaman itu? Adakah hari-hari tertentu 

di dalam satu minggu yang pengunjungnya lebih 

banyak? Apakah kamu mendapat perhatian lebih 

banyak ketika mempost gambar atau tulisan? 

Gunakan fitur-fitur statistik yang tersedia di 

berbagai situs web. Ini dapat membantumu 

menentukan apa yang harus di post dan kapan.

Pikirkan dampaknya TERHADAP 
GERAKANMU
Kamu mungkin saja memiliki pendukung perjumlah 

jutaan di media sosial tapi tetap tidak bisa 

mendapatkan apa yang kamu perlukan (seperti 

sukarelawan, sponsor, dsb). Mungkin kamu malah 

bersedia untuk merubah visi awalmu ketika kamu 

menyadari kamu mendapatkan sesuatu yang 

tidak kamu rencanakan sebelumnya (misalnya, 

tidak banyak orang yang datang ke acaramu 

tapi banyak yang mencetak poster gerakanmu 

dan menempelnya di sekolah mereka). Tetapi 

untuk membuat keputusan seperti itu kamu perlu 

mengetahui berapa banyak orang yang datang 

ke acaramu, atau menjadi sukarelawan, atau 

mendukung gerakanmu, atau mendengar tentang 

gerakanmu karena usaha komunikasi yang kamu 

lakukan. Catat angka-angka ini!

Apakah sudah waktunya untuk 
menambah atau mengurangi sesuatu?
Berdasarkan kesimpulanmu, mungkin sudah 

saatnya untuk melakukan suatu perubahan. 

Mungkin kamu mendapatkan bahwa salah satu 

akunmu memberikan hasil yang lebih baik dari 

akun-akunmu di media yang lain, jadi kamu lebih 

baik fokus pada akun tersebut. Mungkin juga 

kamu malah menyadari kalau komunikasi online 

tidak berdampak apapun, jadi saatnya mencoba 

komunikasi offline. Jangan takut untuk melepaskan 

apa yang tidak berfungsi atau mencoba sesuatu 

yang baru.

3.3 Mengelola feedback (saran 
masuk) yang kamu dapatkan
Jika semua berjalan seperti rencana, kamu 

seharusnya mendapatkan feedback dari 

audiensmu. (Jika kamu mendapatkan feedback 

tapi kamu sebetulnya tidak menginginkannya, 

maka saatnya untuk berpikir ulang). Tapi, kamu 

tidak selalu akan mendengar apa yang ingin 

kamu dengar. Selalu dengarkan audiensmu (dan 

pastikan mereka tahu kamu mendengarkan!). 

Pikirkan bagaimana rasanya ketika kamu 

menuangkan hatimu kedalam sebuah komentar 

tapi setelah itu sadar bahwa orang yang ingin 

kamu jangkau terlalu sibuk memerhatikan cicak 

di dinding. Kamu akan merasa kecewa bukan? 

Audiensmu akan merasakan hal yang sama jika 

mereka berbicara dan mereka bisa melihat kalau 

kamu tidak mendengarkan.

Beri tanggapan! 

Cara yang terbaik untuk memberi tahu orang 

kalau kamu mendengarkan mereka adalah dengan 

memberikan tanggapan. Kamu tidak perlu menulis 

surat yang panjangnya tiga halaman; kamu bisa 

memberikan komentar yang mengapresiasi 

kontribusi mereka. Ingat, semua yang kamu lakukan 

adalah sebuah sinyal. 

Buka beberapa saluran yang berbeda

Beberapa orang akan merasa nyaman berbicara 

kepada kamu di ruang-ruang publik, sementara 

sebagian lain lebih memilih untuk bertemu dengan 

kamu secara empat mata. Ada juga yang tidak perlu 

melihatmu secara fisik, tapi tidak suka memposting 

pesan yang bisa dilihat banyak orang.

Jika kamu membuka beberapa saluran yang 

berbeda untuk orang-orang berpartisipasi, kamu 

akan memberikan kesempatan lebih besar bagi 

mereka untuk ikut bersuara (tapi ingat, tidak 

perlu melakukan semuanya sekaligus, kamu akan 

kebingungan!). 

Sadarilah bahwa feedback tidak selalu 
manis
Kamu mungkin cenderung untuk berpikir bahwa 

feedback positif adalah baik dan feedback negatif 

adalah buruk, tapi sebetulnya banyak yang bisa 

kamu dapatkan dari feedback negatif, jika kamu 

terbuka untuk menerimanya. Bersikap terbukalah 

terhadap opini-opini yang berbeda, walaupun jika 

tujuanmu adalah untuk meminimalisir kontroversi di 

kelompokmu. 

Jangan tanggapi para “Troll”

Ini membawa kita kepada hal yang sangat penting: 

walaupun kamu harus memerhatikan komentar-

komentar orang dan menghargai penulisnya, 

penting juga bagi kamu untuk tidak menambah 

bara pada api ketika kamu menyadari sedang ada 

“serangan”. Ketika kamu sedang “diserang”, jangan 

terpancing emosi ketika kamu merespon. Jika kamu 

memutuskan untuk memberi respon, tetap buat 

pesanmu singkat, sopan dan akhirilah masalah. 

Jika kamu berhenti merespon, mereka yang 

“menyerang” akan lama-lama berhenti.

Mintalah feedback ketika kamu 
membutuhkannya

Terkadang kita merasa malu untuk meminta sesuatu 

karena kita takut apa yang dipikirkan oleh orang lain 

ketika tidak ada yang merespon. Sebetulnya tidak 

ada masalah kalau kamu memberanikan diri dan 

meminta feedback, karena kamu akan mendapatkan 

lebih banyak feedback daripada kalau kamu diam 

saja.

Mempertimbangkan feedback yang 
kamu dapatkan

Seberapa banyak peran kamu dan teman-temanmu 

dalam menentukan arah gerakanmu, dan seberapa 

banyak peran masyarakat disekitarmu? Itu adalah 

keputusanmu. Tapi, adalah sebuah fakta bahwa 

apapun keputusanmu, feedback dari masyarakat 

akan meluaskan pandangamu. Kamu akan 

membutuhkan itu untuk membuat keputusan di 

masa depan.
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a.Facebook
Facebook.com pada saat ini adalah 

situs web kedua di seluruh dunia 

yang paling sering dikunjungi, dan 

satu dari tujuh menit yang orang-

orang gunakan di internet dihabiskan 

di Facebook. Sebentar lagi Facebook 

akan memiliki satu milyar pengguna 

(sejumlah satu per tujuh dari seluruh 

penduduk dunia!). Jangkauan media 

sosial yang ini terluas dibandingkan 

media sosial yang lainnya, dan 

terdapat banyak fleksibilitas terhadap 

konten seperti apa yang dapat kamu 

share (sebarkan). 

Apa yang membedakan Facebook dari 
yang lainnya

Facebook dapat menjadi yang paling berguna 

dibanding media sosial lainnya dalam hal mendorong 

interaksi antara gerakanmu dan masyarakat luas. Di 

beberapa media (seperti TV, radio, iklan online) kamu 

hanya mengirimkan sebuah pesan lalu hanya bisa 

berharap ada orang yang melihatnya. Di Facebook, 

kamu bisa berbagi konten dan orang lain bisa 

menuliskan respon. Di Facebook kamu juga dapat 

memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang 

biasanya selain kuat online mereka juga aktif secara 

offline. Kebanyakan orang memiliki teman-teman baik, 

teman-teman sekelas, atau keluarga mereka dalam 

daftar teman Facebook mereka.

Ketika kamu ingin membawa gerakanmu ke 

Facebook, kamu memiliki dua pilihan: membuat 

sebuah “group” atau sebuah “fan page” (akun 

pribadi lebih cocok untuk digunakan sebagai 

media komunikasi dengan teman, sementara group 

dan fan page lebih cocok untuk sebuah gerakan). 

Tidak ada dari dua tersebut yang lebih baik dari 

yang satunya, hanya tergantung saja pada apa 

yang lebih cocok untuk gerakanmu.

Tips untuk Facebook

•  Ingat, Facebook adalah tempat berinteraksi, 

jadi manfaatkanlah ini! Pastikan post-postmu 

mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi 

dan ikut berbagi kontenmu kepada teman-teman 

mereka.

• Manfaatkanlah hubungan-hubungan sosial yang 

kami sebutkan diatas. Gerakanmu mungkin 

akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan 

dukungan jika kamu membuat post-post yang 

dapat di-share sesama teman atau keluarga 

“Group” vs “Fan Page”

Group

-  Group lebih personal dan interaktif, jadi 

gerakanmu tidak diperlakukan seperti sebuah 

merk atau “brand” tapi seperti sebuah ide 

yang lebih dekat dengan audiensmu.

- Group tidak memiliki fitur yang dapat 

menghitung jumlah kunjungan yang kamu 

dapatkan ataupun statistik lainnya.

-  Fan Page tidak personal seperti Group, jadi 

gerakanmu dapat menjadi seperti sebuah 

merk atau “brand”.

•	Fan	 Page	 memiliki	 fitur	 untuk	 memantau	

beberapa statistik (seperti jumlah kunjungan) 

yang dapat membantumu mengevaluasi 

dampak dari gerakan media sosialmu. 

Fan Page

(contohnya, jika kamu adalah aktivis lingkungan, 

buatlah post mengenai cara membuat sebuah 

pesta yang ramah lingkungan, lalu ajak para 

pembacamu untuk meneruskan post tersebut 

kepada teman-teman baik mereka).

•	Jangan lupakan fitur-fitur lain yang tersedia dalam 

Facebook, seperti iklan. Walaupun memasang 

iklan di Facebook berbayar, tapi fitur Facebook 

Ads ini dapat mencapai audiens yang sesuai 

dengan sasaranmu dengan harga yang lebih 

murah. 

• Seperti yang telah kami sebutkan, orang-

orang menyukai warna, dan di Facebook kamu 

dapat menggunakan banyak warna. Kamu bisa 

memposting foto, video, link, fitur-fitur interaktif 

(seperti polling, aplikasi, dsb).. Post-post seperti 

ini lebih banyak mendapat perhatian daripada 

post yang hanya terdiri dari teks.

• Jangan lupa untuk melihat bagian “Belajar lebih 

jauh” di akhir buku panduan ini untuk menemukan 

cara-cara lain menggunakan Facebook untuk 

gerakanmu.

4.0 Fakta dan 
tips untuk 
beberapa 
jaringan media 
sosial 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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Contoh...

Gerakan “Transformers” dari Joao

Transformers adalah sebuah program relawan 

dimana sebuah kelompok yang terdiri dari 

15 seniman dan atlit dari seluruh Portugal 

mengajarkan kepada anak-anak muda (seperti di 

SMA dan di penjara anak-anak) keterampilan seni 

dan olahraga yang mereka inginkan. Kami tidak 

meminta uang, tapi kami meminta sesuatu sebagai 

imbalan: yaitu anak-anak muda ini menggunakan 

keterampilan olahraga dan seni yang telah mereka 

pelajari untuk membuat suatu transformasi positif 

di kehidupan orang lain.

Pada awalnya kami mulai menggunakan Group di 

Facebook hanya agar 8 dari anggota kami memiliki 

sebuah cara dimana kami bisa merencanakan 

kegiatan dan diskusi mengenai isu-isu yang terkait 

dengan gerakan kami tanpa harus bertemu tatap 

muka. Setelah itu, kami membuat sebuah Group 

yang khusus untuk para sukarelawan, karena kami 

ingin terus memberi update kepada mereka dan 

agar mereka dapat selalu diikutsertakan. Selain itu 

Group juga menjadi cara yang efektif agar para 

mentor dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada 

akhirnya, kami membuat sebuah Fan Page  agar 

para pendukung Transformers dapat terus melihat 

update.

Ini tiga pelajaran berguna yang kami 
dapatkan:

1. Facebook adalah tempat yang baik untuk 

mendapatkan feedback. Somos Plan membuat 

sebuah video tentang kami dan pada saat itu 

kami perlu suatu pesan penutup. Ternyata fans-

fans kami di Facebook dapat membantu kami 

dalam membuat pesan tersebut. Lalu, kami 

juga mengadakan kontes dengan hadiah tiket 

penayangan pertama Transformers 3 bagi dua 

orang pertama yang dapat mengumpulkan 50 like 

di komen yang mereka tuliskan di halaman kami. 

Ini berhasil menarik pengunjung yang sangat 

banyak.

2. Facebook bisa menjadi media yang baik untuk 

melaporkan hasil kepada para pendukung. Kami 

bukan membicarakan sebuah laporan tertulis, 

melainkan video-video, lagu, dan foto-foto 

kegiatan kami. Hal-hal seperti ini lebih menarik 

bagi para pendukung daripada laporan sepanjang 

20 halaman.

3. IPenting untuk tidak jatuh dalam “perangkap 

Facebook”. Beberapa dari sukarelawan kami 

tidak menggunakan Facebook, dan kami perlu 

memastikan bahwa mereka tidak merasa 

dilupakan, dan mereka memiliki kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan update, berkomunikasi, 

dan berkolaborasi.

“Kami menawarkan dua 
tiket untuk dua orang 
pertama yang dapat 
mengumpulkan 50 like 
pada komen yang mereka 
tulis di halaman Facebook 
kami – ini menarik 
pengunjung yang sangat 
banyak”

FAKTA CEPAT 
Nama:Joao 
Umur: 21
Negara asal: Portugal
Gerakan: Transformers

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan teks 
Bahasa Indonesia!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/transformers/
https://www.facebook.com/projectotransformers
https://vimeo.com/34234351
https://www.youtube.com/watch?v=CLBnxhApJig&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CLBnxhApJig&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=3
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b.Twitter
Twitter.com yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 
200 juta post setiap harinya adalah media yang paling cocok untuk 
mendapatkan update-update singkat. Twitter adalah sebuah media 
yang menghubungkan kamu dengan berita-berita, ide-ide, dan 
opini-opini terkini melalui informasi yang diberikan secara “real-
time” (atau update langsung). Pengguna Twitter bisa memposting 
pesan sepanjang 140 karakter, tapi sebetulnya hal yang dapat 
disampaikan tidak sebatas itu karena setiap bisa mencantumkan link 
ke foto, video, dan cerita-cerita. Pengguna Twitter bisa mengikuti 
post pengguna Twitter lainnya dengan menjadi “follower”. 

Apa yang membedakan Twitter 
dengan yang lainnya
Kamu bisa menemukan banyak interaksi di 

Facebook, tapi Twitter bukan tempat yang pas 

untuk hal seperti itu. Bukan artinya pengguna 

Twitter tidak berinteraksi sama sekali, tapi hanya 

saja batas 140 karakter membuat sulit untuk 

melakukan percakapan yang panjang. 

Jadi apa yang dapat kamu lakukan dengan 140 

karakter tersebut? Anggap Twitter sebagai 

perpaduan antara broadcasting (siaran) dan SMS. 

Satu Tweet dapat mengangkau beberapa juta 

orang, dan kamu bisa mendapatkan beberapa 

respon sederhana dari orang-orang yang 

melihatnya.

Hal lain yang membedakan Twitter adalah para 

penggunanya lebih cenderung mengikuti (mem-

follow) orang-orang diluar kelompok teman atau 

keluarga mereka. Mungkin jika di Facebook orang 

lain segan untuk berbicara dengan kamu karena 

mereka tidak mengenalmu, tapi jika di Twitter 

berbicara dengan orang asing adalah hal yang 

biasa. 

Ada lagi: Para pengguna Twitter bisa dengan 

muda mencari (search) topik-topik yang sedang 

dibicarakan. Caranya hanya dengan mengetik di 

search bar dan tweet-tweet yang mengandung 

kata tersebut dari sejak beberapa hari belakangan 

akan muncul. 

Berhubungan dengan searching topik adalah 

hashtag (yaitu kata-kata yang diawali dengan tanda 

#, sehingga dapat di search dengan mengklik kata 

tersebut). Hashtag digunakan oleh orang-orang 

yang tertarik terhadap suatu topik. Banyak orang 

yang tiap harinya melakukan search hashtag topik 

yang mereka sukai untuk terus mengikuti update 

topik tersebut.

Tips untuk Twitter

Follow (dan coba untuk ajak bicara) orang-orang 

yang berpengaruh dalam area gerakanmu, atau 

follow topik-topik yang berhubungan dengan 

gerakanmu. Terkadang kamu bisa mengirim 

sebuah Tweet kepada selebriti terkenal dan 

meminta mereka untuk me-retweet (melakukan 

tweet ulang). 

Sekarang banyak orang lain yang juga melakukan 

hal yang sama, jadi kamu akan mendapatkan 

banyak kompetisi. Kamu bisa menonjol dari yang 

lainnya dengan melakuan hal-hal berikut:

• Pastikan kamu menargeti selebriti-selebriti yang 

sudah pernah me-retweet pesan-pesan orang 

lain sebelumnya, dan yang tertarik terhadap isu 

gerakanmu. Contohnya, tahukah kamu kalau 

Alyssa Milano menggunakan akun Twitternya 

untuk menggalang dana untuk membangun 

sumur-sumur di Afrika? 

•	Balaslah kebaikan orang-orang yang membantu 

menyebarkan pesanmu dengan mengucapkan 

http://www.global-changemakers.net/
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terima kasih kepada mereka, dan dengan 

menyebarkan pesan mereka juga.

• Manfaatkan hashtag. Carilah hashtag-hashtag 

yang berhubungan dengan gerakanmu. 

Contohnya: Jika gerakanmu adalah tentang 

menarik para pebisnis untuk memasuki 

dunia social entrepreneurship, kamu bisa 

menggunakan hashtag-hashtag berikut di Tweet 

kamu: #business  #socent  #leadership.

• Manfaatkan juga Trending Topics. Di satu sisi 

halaman Twitter ada sebuah daftar yang berisi 

topik-topik yang sedang banyak disebut (daftar 

ini berubah setiap beberapa menit sekali, tapi 

beberapa topik bisa tetap trending untuk satu 

atau dua hari). Jika kamu menemukan topik 

yang bisa digunakan untuk mempromosikan 

gerakanmu, gunakanlah!

• Follow akun-akun orang lain untuk menarik 

perhatian mereka. Banyak orang akan mem-

follow akunmu ketika mereka melihat kamu 

menjadi follower mereka (kecuali para selebriti-

selebriti yang sudah memiliki banyak follower).

• Jangan lupa untuk menggunakan tips-tips media 

sosial kami yang dapat digunakan dengan media 

sosial apa saja, tapi kami juga punya tips khusus 

untuk Twitter: jika kamu ingin suatu interaksi, 

masukanlah pertanyaan dalam Tweetmu (tapi 

pastikan pertanyaan itu tidak memerlukan 

jawaban rumit yang lebih dari 140 karakter). Post 

tentang hal-hal yang menurutmu akan menarik 

para pembaca untuk ikut menyebarkannya 

(seperti kata-kata mutiara, link ke cerita-cerita 

menarik, dan foto-foto unik).

Contoh...

Global Warning Agency milik Laura 
(Kolombia)

Global Warning Agency adalah sebuah organisasi 

yang berkomitmen untuk melindungi lingkungan 

dan memberdayakan industri kreatif

• Seperti fotografi, music, seni digital dan pentas, 

periklanan, desain fashion dan grafis, dsb, Kami 

berfokus kepada penduduk muda di Kolombia.

Kami telah melakukan banyak hal seru dengan 

Twitter di akun kami  @GWA_ong, dan kami 

menemukan beberapa tips:

• Coba hubungkan antara Fan Page Facebook 

dengan follower di Twitter agar mereka sama-

sama bisa melihat konten yang sama (foto, link, 

kontes, acara-acara, dsb.)

• Kami selalu mencoba untuk menggunakan 

bahasa yang ramah remaja, menyambut, dan 

positif. Sekali atau dua kali dalam seminggu 

kami menyambut follower-follower baru dan 

kami selalu berusaha untuk mengucapkan 

terima kasih kepada mereka yang me-retweet 

pesan-pesan kami, termasuk juga situs-situs 

yang menulis artikel tentang kami.

•	 Kami memastikan akun kami selalu aktif 

(walaupun kami tidak bisa mem-post hal-hal 

baru setiap hari) dengan merekomendasikan 

atau mengulas gerakan-gerakan yang 

dilakukan oleh organisasi lain atau individual-

individual yang kami dukung. 

•	 Kami selalu memerhatikan acara-acara 

internasional yang berbau lingkungan (seperti 

Earth Hour, Earth Day, Water Day, Sustainable 

Energy Day, dsb.) dan menggunakan hashtag-

hashtag tersebut untuk ikutserta dalam 

pembicaraannya.

•	 Karena follower kami biasanya hanya 

menggunakan satu bahasa, antara Inggris atau 

Spanyol, kami tidak tahu apakah ada dari mereka 

yang bisa keduanya. Karena itu kami mencoba 

untuk membuat tweet dalam kedua bahasa 

setiap minggunya. Tweet mengenai acara-acara 

internasional menggunakan Bahasa Inggris, 

sementara konten-konten lokal menggunakan 

bahasa Spanyol. 

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia!

FAKTA CEPAT 
Nama: Laura 
Umur: 22
Negara asal: Colombia
Gerakan: Global Warning 
Agency (GWA)

http://www.global-changemakers.net/
https://twitter.com/#!/search/%23business
https://twitter.com/#!/search/%23socent
https://twitter.com/#!/search/%23leadership
http://www.global-changemakers.net/projects/global-warning-agency/
https://twitter.com/#!/gwa_ong
https://www.youtube.com/watch?v=5O9IkIwTgnc&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5O9IkIwTgnc&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=4
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c.YouTube
 dan situs media-
sharing lainnya

Sejauh ini kita telah membahas 
Facebook dan Twitter, dua media 
sosial yang kegunaannya adalah 
interaksi atau update instan. Tapi 
ada juga beberapa situs web lain 
yang fungsinya adalah untuk 
menyebarkan konten-konten 
yang lebih kompleks seperti 
video, foto, musik, dsb. Situs 
web seperti ini disebut sebagai 
“situs web media-sharing” atau 
“situs web berbagi media”, salah 
satu yang paling terkenal adalah 
YouTube.com.

Apa yang kegunaan spesial YouTube 
dan situs web media-sharing

Karena situs-situs ini kebanyakan digunakan untuk 

menyebarkan satu jenis konten, maka ada dua 

kegunaannya:

1. Sebagai kampanye online sekunder. Pada 

dasarnya kamu bisa menggunakan situs-situs 

ini sebagai tempat mempublikasikan foto atau 

video, yang bukan termasuk hal utama yang kamu 

lakukan untuk gerakanmu.

Contohnya: Global Changemakers tidak 

mempublikasikan semua kontennya dalam situs 

web utama, tapi kami tetap menggunakan YouTube 

ketika kami membuka pendaftaran anggota 

dan para pendaftar harus mengirim video yang 

berdurasi 2 menit tentang aktivisme mereka.

2. Sebagai saluran utama dalam kampanye 

onlinemu. Dalam kata lain kamu mem-post 

sebagian besar kontenmu menggunakan situs-

situs ini.

Contohnya:  Children at Risk Foundation adalah 

sebuah organisasi asal Brazil yang didirikan untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak-

anak jalanan. Salah satu saluran utama yang 

mereka gunakan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat adalah Flickr, sebuah situs web 

untuk mem-post foto. Mereka menggunakan foto 

(kualitas profesional) anak-anak yang mereka 
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http://www.global-changemakers.net/
http://www.carfweb.net/
http://www.flickr.com/photos/beija-flor/
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bantu dengan disertai kisah anak-anak tersebut. 

Setiap foto yang mereka post sudah dilihat ribuan 

orang, dan setelah bertahun-tahun menggunakan 

Flickr mereka telah mengumpulkan koleksi foto 

yang besar yang dapat menarik para fotografer 

dan aktivis. 

Tips situs web media-sharing

Ingatlah bahwa banyak pengguna di situs-situs 

media-sharing yang sudah profesional. Ini bisa 

menjadi pedang bermata dua untuk kamu: jika 

para fotografer handal di Flickr melihat gerakanmu 

dan tertarik, besar kemungkinan mereka akan ikut 

menyebarkan isu yang sedang kamu bahas; tapi 

orang-orang profesional sulit untuk dikesankan 

jika kamu hanya memiliki sedikit pengalaman 

dalam media yang kamu gunakan.

Hal lain lagi, situs-situs media-sharing tidak 

dirancang untuk memfasilitasi interkasi seperti 

Facebook. Walaupun kamu tetap bisa berinteraksi 

dan mem-post lebih dari satu jenis konten (seperti 

Children at Risk Foundation), kamu harus berusaha 

lebih keras untuk mencari cara agar konten kamu 

cocok dengan situs tersebut. 

Sebagian besar situs media-sharing digunakan 

oleh komunitas-komunitas yang besar maupun 

kecil. Komunitas-komunitas ini rajin dalam 

memerhatikan dan memberikan feedback kepada 

orang-orang yang satu minat dengan mereka. 

Akan sangat berguna bagi kamu untuk menemukan 

komunitas-komunitas seperti ini dan mencoba 

untuk bergabung dengan satu yang paling cocok 

dengan isu gerakanmu.

Tips khusus untuk YouTube: Jangan lupa untuk 

melihat Program YouTube Nonprofit, yaitu 

sebuah program milik YouTube yang memberikan 

kesempatan bagi organisasi-organisasi sosial dari 

beberapa negara tertentu untuk menjangkau lebih 

banyak orang dengan membuat sebuah video 

yang disponsori oleh YouTube mengenai gerakan 

yang sedang dilakukan. 

Contoh...

Sekolah Musik Haiti dari Matheus 
(Brazil & Haiti)

The Haiti Music School (Sekolah Musik Haiti) 

bertujuan untuk menginspirasi dan membangun 

keterampilan bagi musisi-musisi lokal di Haiti 

setelah gempa bumi tahun 2010. Awal mulanya 

adalah sebuah workshop berdurasi satu minggu 

yang membagikan sekitar 60 sertifikat diploma 

kepada musisi-musisi di Haiti, dan menyumbangkan 

lebih dari 100 alat musik. Banyak dari guru-guru 

yang mengikuti workshop ini menggunakan bahan-

bahan yang didapatkan untuk mengajari anak-anak, 

dan dampak dari project ini yang dilaksanakan 

di Port-au-Prince menyebar ke seluruh negara 

Haiti. Kami merekan sebuah video musik dengan 

masyarakat yang terkena dampak gempa, lalu 

kami menguploadnya ke YouTube, setelah itu 

kami promosikan melalui media sosial. Video 

ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang bencana lama ini dan juga 

untuk membangun kembali Haiti. Sampai saat ini 

video kami telah mendapat 40,000 kunjungan di 

YoutTube, dan telah diberi perhatian di beberapa 

konferensi. 

“Sampai saat ini, 
video itu telah 
memiliki sekitar 
40.000 views di 
YouTube, dan telah 
diberi perhatian 
di berbagai 
konferensi”

Klik pada gambar untuk melihat video!

FAKTA CEPAT 
Nama: Matheus 
Umur: 24
Negara asal: Brazil
Gerakan: Haiti Music School

http://www.global-changemakers.net/
http://www.youtube.com/nonprofits
http://www.global-changemakers.net/projects/haiti-music-school/
https://www.youtube.com/watch?v=h94SeU4cKlw&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=h94SeU4cKlw&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=6
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Google+ cukup baru di dunia 
media sosial. Google+ memiliki 
pengguna yang jauh lebih sedikit 
dari Facebook atau Twitter, tapi 
memiliki beberapa fitur yang 
membuatnya unik: seperti fitur 
“circles” atau “lingkaran” untuk 
menentukan siapa saja yang akan 
mendapatkan konten-konten 
yang kamu upload, dan fitur 
video chat yang bisa digunakan 
oleh 9 orang sekaligus. 

Apa yang membuat Google+ berbeda

-Fitur untuk berbagi konten kepada anggota 

“circle” atau “lingkaran”

Ketika kamu membuat akun di Google+ kamu 

dapat mengelompokan semua kontakmu kedalam 

“circles” (contohnya satu circle untuk keluarga, 

satu untuk teman-teman baik, dsb). Setiap kali kamu 

membuat post di Google+ kamu dapat memilih 

circle mana yang akan menerima post tersebut.

Fitur ini memberikan kemudahan bagi project-

project untuk memberikan informasi kepada 

para sukarelawan dan partisipan secara terpisah 

dengan hanya menggunakan satu akun saja. 

Ditambah lagi jika gerakanmu terdiri dari beberapa 

tema/isu yang berbeda-beda dan kamu memiliki 

pengikut yang hanya tertarik kepada tema-tema 

tertentu saja, maka kamu dapat menempatkan 

mereka hanya kedalam circle tema tersebut.

-Hangout

Google+ memiliki fitur untuk melakukan sebuah 

pertemuan virtual (atau “hangout”) dengan teman-

teman. Pengguna hanya perlu mendownload 

sebuah plug-in di situs web Google+ untuk 

dapat bergabung dalam video call yang dapat 

mengakomodasi sampai 9 orang sekaligus. Yang 

menarik adalah semua orang yang berpartisipasi 

dalam sebuah video call dapat bersama-sama 

menonton sebuah video Youtube di Google+ 

sambil melakukan perbincangan (mungkin ini 

fitur yang cocok digunakan oleh Matheus untuk 

Sekolah Musik Haiti miliknya). Tapi, apa yang 

membedakan fitur ini dengan Skype? Sebagian 

besar perbedaan itu ada pada kontak, karena di 

Google+ kamu dapat dengan mudah mencari 

orang-orang yang memiliki ketertarikan yang 

sama denganmu. Selain itu juga, kapasitas video 

call yang mencapai 9 orang sangat berguna.

Tips untuk Google+

Jangan lupa untuk selalu mengecek 

pengaturan siapa yang bisa melihat 

kontenmu, apalagi jika kamu memiliki 

hal-hal yang sensitif. Gunakan 

perangkat di Google+ untuk melihat 

seperti apa tampilan profilemu yang 

dapat dilihat oleh orang lain tergantung 

kepada circle mereka. 

Jika kamu berencana untuk 

menggunakan Google+ Hangout untuk 

kepentingan gerakanmu, akan menjadi 

ide bagus untuk memiliki rencana 

cadangan. Terkadang koneksi internet 

tidak cukup stabil untuk mendapatkan 

video call yang lancar, atau juga ada 

suara-suara disekitarmu yang tidak 

dapat kamu kontrol… Kamu akan lebih 

menghemat waktu jika kamu siap 

dengan rencana cadangan andai saja 

penggunaan teknologi tidak berjalan 

sesuai rencana.

d.Google+

http://www.global-changemakers.net/
https://plus.google.com/
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Apa yang membedakan situs web 

Aspek positif:

•   Dapat di personalisasi. Kamu hanya terbatasi 

dengan teknologi apa yang tersedia, tapi tidak 

terbatasi dengan format apapun seperti dalam 

media-media sosial.

• Dunia media memang cepat berubah, tapi 

persepsi publik tidak. Untuk sebagian 

orang, memiliki sebuah situs web berarti 

menambahkan reputasi yang baik (karena 

membuat situs web tidak gratis maka kamu 

terlihat lebih profesional). 

Aspek Negatif: 

•	 Selain tidak gratis, kamu memerlukan banyak 

waktu dan usaha untuk membuat sebuah situs 

web yang bagus (semakin bagus, semakin 

banyak waktu yang perlu dihabiskan). 

•	 Sebuah situs web baru memiliki jangkauan 

audiens yang jauh lebih kecil (tidak seperti 

konten yang di post di Facebook atau Twitter), 

maka para pemilik situs web harus bekerja lebih 

keras dalam mempromosikan situs webnya di 

Facebook atau Twitter. 

Tips untuk situs web

Sebelum membuat sebuah situs web, bacalah 

buku panduan ini dan buatlah sebuah strategi 

media sosial, lalu putuskan apakah konten 

yang ingin kamu publikasikan memerlukan 

sebuah situs web atau lebih baik jika kamu 

hanya menggunakan media sosial. Jangan lupa 

untuk mempertimbangkan bahwa banyak dari 

orang-orang yang ingin kamu jangkau sudah 

memiliki akun di beberapa media sosial dan 

kemungkinannya lebih kecil bagi mereka untuk 

membuka situs-situs yang diluar itu. Jadi aturan 

praktisnya adalah: jangan membuat sebuah situs 

web baru kecuali memang betul-betul dibutuhkan. 

Jika proyek kamu benar-benar membutuhkan 

sebuah situs web:

• Kami menyarankan untuk menggunakan situs 

webmu sebagai “sentral media”, Facebook 

sebagai “sentral interaksi”, dan Twitter sebagai 

“sentral berbagi”. Jika kamu menulis artikel, 

mengunggah foto, atau ingin menarik orang-

orang untuk melihat sesuatu, lebih baik kamu 

mengunggahnya ke situs web terlebihh dahulu 

dan memberikan linknya di akun Facebook 

dan Twittermu, lalu ajak orang-orang untuk 

berdiskusi di Facebook. Jika kamu mengunggah 

semuah artikelmu dan foto-fotomu di Facebook, 

maka waktunya untuk berpikir apakah kamu 

betul-betul memerlukan sebuah situs web. 

e.Situs web
Satu hal yang biasanya paling pertama terpikirkan oleh para 
Changemaker ketika memulai suatu gerakan adalah untuk membuat 
sebuah situs web. Akan tetapi sebetulnya seringkali membuat situs 
web adalah suatu pengeluaran yang tidak perlu karena banyak 
fitur-fitur yang diperlukan sudah tersedia secara gratis di beberapa 
media sosial. Di bagian ini kamu akan mempelajari hal-hal apa yang 
perlu kamu ketahui untuk memtusukan apakah kamu sebetulnya 
memerluakan sebuah situs web.

http://www.global-changemakers.net/
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FAKTA CEPAT 
Nama: Mariam 
Umur: 20
Negara asal: Armenia
Gerakan: Hopeland

• Berkaitan dengan poin terakhir, jangan terjatuh 

dalam perangkap personalisasi. Walaupun kamu 

dapat membuat apapun yang kamu inginkan, 

beberapa hal dapat menambah pengeluaran 

yang tidak masuk akal. Seperti yang telah kami 

sebutkan, contohnya tidak ada gunanya untuk 

membuat sebuah situs web untuk berinteraksi 

jika kamu dapat menggunakan Facebook 

yang sudah berjangkauan luas. Terlebih lagi, 

semakin banyak hal yang kamu inginkan dari 

situs webmu, semakin banyak hal yang kamu 

butuhkan (waktu, usaha, uang)! 

•	Pastikan kamu memiliki campuran akun media 

sosial yang baik untuk menarik orang kepada 

situs webmu. Perhatikan juga hal-hal yang 

dapat kamu lakukan untuk mengintegrasikan 

akun-akun mendia sosialmu. Seperti di 

Facebook, selain kamu dapat memuat link ke 

situs webmu, kamu dapat menemukan fitur-

fitur seperti menggunakan registrasi Facebook 

dan memasang tombol Like di situs webmu. 

Twitter juga menyediakan fitur-fitur serupa 

(seperti tombol “retweet”). Fitur-fitur seperti ini 

memudahkan pembaca untuk menyebarkan 

konten situs webmu kepada teman-teman 

mereka. 

•	 Tips tekonologi: walaupun mungkin kamu 

sendiri bukan seorang ahli, kamu perlu 

memiliki seseorang di tim kamu yang memiliki 

pengetahuan dasar membuat situs web (seperti 

keterampilan dasar XTHML, CSS) agar kamu 

tidak perlu menghubungi desainer situs web 

setiap waktu untuk mengerjakan hal-hal kecil. 

•	 Tips teknologi: Informasi mengenai cara 

membuat sebuah situs web sangat banyak. 

Sebelum kamu memulai, baca-baca dulu artikel 

yang ada. Coba cari di Google artikel seperti 

“cara membuat situs web”, “membuat situs 

web di Worpress” (Wordpress adalah sebuah 

layanan membuat situs web yang sangat 

sederhana dan mudah untuk digunakan). 

Contoh...

Hopeland milik Mariam, Souhail, dan 
Shruti (Maroko, Armenia, dan Selandia 
Baru)

Hopeland adalah sebuah komunitas online 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap kemiskinan ekstrim. Yang 

ingin kami lakukan dengan Hopeland adalah 

meningkatkan kesadaran melalui cara yang 

kreatif, yaitu dengan membuat sebuah “negara 

virtual”, yang disatukan dengan nilai-nilai 

harapan, kedamaian dan kesetaraan. Orang-

orang dapat bergabung dengan membuat janji 

untuk beraksi mengurangi kemiskinan ekstrim. 

Yang kami perlukan untuk melakukan ini adalah 

fitur registrasi untuk para pendukung kami, 

sebuah peta yang menunjukkan keberadaan para 

pendukung kami dan janji-janji mereka, dan video-

video serta materi-materi yang dapat digunakan 

para pendukung. Karena itulah kami memutuskan 

untuk membuat sebuah situs web:  http://www.

joinhopeland.org/.

Kami menggunakan beberapa media 

sosial (seperti Facebook dan Twitter untuk 

mempromosikan situs web kami. Kami juga 

mengadakan beberapa acara untuk menarik 

orang agar meregistrasi sebagai “warga negara” 

Hopeland. 

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia!

“Kami memerlukan 
fitur registrasi untuk 
para pendukung kami, 
dan video-video serta 
materi-materi yang 
dapat digunakan para 
pendukung. Karena 
itulah kami memutuskan 
untuk membuat sebuah 
situs web”

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/hopeland/
http://www.joinhopeland.org/
http://www.joinhopeland.org/
https://www.facebook.com/JoinHopeland
http://www.joinhopeland.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RrS9m8zTL08&index=5&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=RrS9m8zTL08&index=5&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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f. e-Newsletter
Dalam sebuah presentasi di acara 
Global Youth Summit 2009, Paul 
Hilder yang pada saat itu bekerja 
untuk Avaaz menceritakan kalau 
organisasinya menemukan fakta 
bahwa orang-orang masih lebih 
memerhatikan kotak masuk 
email mereka daripada situs-
situs lain. Oleh karena itu Avaaz 

menggunakan media email 

utnuk menyebarkan petisi-petisi 
mereka. 

Walaupun penggunaan media berubah seiring 

waktu, dan mungkin juga audiensmu memiliki 

persepsi yang berbeda-beda terhadap 

kepentingan email (jangan lupa untuk memikirkan 

hal ini ketika membuat strategimu), menggunakan 

surat kabar elektronik (e-newsletter) tetap menjadi 

cara yang baik untuk memberikan update kepada 

pendukungmu.

Apa yang membedakan e-newsletter?

Terkadang orang-orang ingin mengikuti update 

dari organisasimu, tapi mereka tidak termasuk yang 

suka membuka media sosial ataupun situs web. Jika 

orang-orang ini sering menggunakan email, maka 

e-newsletter adalah media yang paling baik untuk 

digunakan.

Informasi seperti ini memang cepat berubah, 

tetapi sampai pada waktu buku panduan ini ditulis, 

faktanya adalah di banyak negara anak-anak muda 

bukanlah audiens yang bagus untuk e-newsletter. 

Jadi pikirkan baik-baik jika target kamu adalah para 

anak muda. Lakukan penelitian terlebih dahulu 

tentang apakah anak-anak muda di negaramu 

pengguna email aktif. 

Memiliki sebuah surat kabar memudahkan kamu 

untuk menyebarkan konten dengan frekuensi yang 

kamu sukai (mulai dari harian, yang menurut kami 

adalah berlebihan, hingga beberapa bulan sekali). 

Hal seperti ini tidak memungkinkan di media sosial 

karena kamu perlu mempost konten paling tidak 

beberapa kali dalam seminggu agar keberadaanmu 

efektif. 

Satu hal untuk diingat: walaupun kamu dapat 

menemukan beberapa layanan untuk mengirim 

newsletter yang gratis, kemungkinan besarnya 

kamu perlu mengeluarkan sedikit uang jika 

kamu ingin layanan yang baik. Hal lain lagi, agar 

newslettermu lebih efektif kamu sebaiknya memiliki 

sebuah situs web atau akun media sosial dimana 

pendukungmu dapat menemukan link untuk 

mendaftar sebagai langganan newslettermu.

Tips e-newsletter

Sepert telah kami jelaskan, pastikan bahwa orang-

orang yang ingin kamu jangkau adalah pengguna 

email aktif. Jika tidak, maka pesan-pesanmu tidak 

akan terbaca. 

Jika kamu telah memilih frekuensi pengiriman 

newslettermu, pastikan kamu tetap konsisten. Jika 

kamu telat, maka para pembacamu akan berpikir 

kalau kamu sedang malas. Sedangkan jika kamu 

mulai mengirimkan newsletter terlalu sering, mereka 

dapat menjadi kesal dan berhenti berlangganan. 

Karena e-newsletter tidak dikirmkan sesering update 

di media sosial, maka kamu harus pastikan bahwa isi 

dari e-newsletter tersebut kualitasnya sangat baik, 

dan kamu memasukan semua informasi yang relevan 

tentang gerakanmu. Misalnya kamu memutuskan 

untuk mengirimkan e-newslettermu secara bulanan, 

maka jika memungkinkan gunakanlah satu bulan 

penuh tersebut untuk menuliskannya agar kamu 

yakin kontennya keren. 

Contoh...

Program Global Changemakers menggunakan Mail 

Chimp untuk mengirimkan e-newsletter kepada 

para Changemaker dan para mitra tentang cerita-

cerita dan pencapaian komunitas kami.

E-newsletter tersebut kami kirimkan secara bulanan 

kepada sekitar 10,000 orang. Isinya mencakup 

cerita-cerita tentang gerakan para Changemaker 

serta pencapaian dan acara-acara yang kami ikuti.  

http://www.global-changemakers.net/


Buku Panduan Media Sosial   49

e.Pesan 
singkat/SMS
SMS memang bukan media online, 
tapi kami ingin memasukannya 
di buku panduan ini karena SMS 
merupakan salah satu cara yang 
paling banyak digunakan untuk 
berkomunikasi, dan bahkan untuk 
beberapa orang SMS merupakan 
cara yang paling efektif dibandingkan 
dengan perangkat yang lain. 

Apa yang membedakan SMS 

Mengapa kamu bisa saja memerlukan SMS untuk 

mempromosikan gerakanmu? Ada dua alasan 

utama:

1. SMS mungkin menjadi media yang paling cocok 

untuk audiensmu. Contohnya: Jika kamu ingin 

mengjangkau anak-anak muda di area pedesaan 

yang kemungkinan besar tidak ada koneksi internet 

tetapi banyak yang menggunakan telfon genggam. 

Jadi, daripada menggunakan Facebook, lebih baik 

menggunakan SMS untuk kegiatanmu. 

2. SMS merupakan media yang efektif untuk hal-

hal mendesak. Jika kamu perlu mengirimkan 

pesan untuk mengingatkan orang-orang tentang 

pertemuan jam 6 sore nanti, SMS adalah cara 

yang paling cocok karena pesanmu akan segera 

terbaca. Jika kamu menggunakan internet, 

kemungkinannya akan ada banyak orang yang 

baru membuka akun mereka lewat dari jam 6.

Apa keterbatasan dari SMS?

1. Seperti yang mungkin sudah terpikirkan olehmu, 

SMS tidak bisa memuat pesan-pesan yang rumit. 

SMS hanya berisi beberapa kata saja, dan mungkin 

bisa memuat gambar, tapi tidak lebih dari itu. 

2. Mengirim SMS ke banyak orang sekaligus lebih 

mahal daripada menggunakan media sosial.

SMS tips

•  Kamu bisa menggunakan shortcodes. Layanan 

ini cocok untuk organisasi-organisasi besar, tapi 

mungkin terlalu mahal untuk sebuah organisasi 

baru. Layanan shortcode bertarif bulanan dan 

bisa mencapai jutaan rupiah, jadi sebaiknya 

tidak menggunakan ini di permulaan.

•	 Mungkin kamu pernah melihat penggalangan 

dana yang dilakukan melalui SMS, tapi untuk 

organisasi-organisasi kecil lebih cocok 

menggunakan SMS sebagai alat komunikasi 

saja sementara penggalangan dana dilakukan 

dengan cara tradisional. Dana yang diperlukan 

untuk penggalangan donasi melalui SMS 

biasanya lebih besar dari kemampuan 

organisasi-organisasi kecil.

• Jangan hanya memikirkan SMS sebagai alat 

‘broadcasting’ atau penyiaran pesan. SMS juga 

media yang bagus untuk menerima feedback 

dari orang lain. 

 
Check My School (Periksa Sekolah Saya) 
dari Jecel (Filipina). 

Check ‘N Run – Check My School (CMS) adalah 

sebuah project transparansi dan akuntabilitas 

sosial yang bertujuan untuk memperbaiki layanan 

pendidikan dengan menggerakan kelompok-

kelompok masyarakat, pihak swasta, para 

akademisi, media dan pemerintah untuk bekerja 

sama dalam meningkatkan kualitas sekolah-sekolah 

negeri. Di CMS kami mengumpulkan informasi 

dari pesan-pesan yang dikirimkan masyarakat 

mengenai kebutuhan sekolahan mereka, lalu kami 

menggunakan informasi tersebut untuk membantu  

perbaikan layanan. 

Karena kami memerlukan banyak feedback dari 

masyarakat untuk menciptakan hasil yang bagus, 

maka kami menggunakan situs web, beberapa 

media sosial, dan juga SMS. Di tahun pertama kami 

mendapatkan pengalaman yang tidak terlalu baik 

karena kami dihadapi oleh masalah-masalah teknis, 

seperti situs web yang tidak dapat menerima 

beberapa pesan. Namun, penggunaan SMS sangat 

penting untuk mendapatkan feedback dari orang-

orang yang tinggal di daerah pedesaan, dimana 

mereka tidak memiliki koneksi internet untuk 

menyampaikan keluhan tentang sekolah mereka.

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia!

Contoh...

FAKTA CEPAT 
Nama: Jecel 
Umur: 24
Negara asal: Filipina
Gerakan: Check my School

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/check-n-run/
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu6RMkzCEQ&index=7&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu6RMkzCEQ&index=7&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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Selalu periksa efisiensi

Ketika kamu sudah menjalani sebuah rutinitas, akan 

menjadi sulit untuk benar-benar menilai apa dampak 

dari pekerjaanmu. Bisa saja kamu menghabiskan 

banyak waktu untuk mengurusi kampanye online 

gerakanmu, tapi ternyata hanya sedikit orang 

yang melihatnya. Sementara, kamu mendapatkan 

banyak telfon tapi kamu tidak meluangkan banyak 

waktu untuk itu.

Tanyakan kepada diri Anda pertanyaan-pertanyaan 

berikut:

Apakah saya terlalu banyak menghabiskan waktu/

usaha saya untuk hal ini? (Jika terasa berlebihan, 

maka waktunya untuk merubah pembagian kerja). 

Apakah saya terlalu sedikit meluangkan waktu/

usaha untuk hal ini? (Jika kamu tidak merasa seperti 

sedang bekerja, maka kemungkinan besar kamu 

memang belum bekerja!)

Apakah saya menghabiskan lebih banyak waktu di 

media sosial daripada melaksanakan kegiatan inti 

dari gerakan saya?

Apakah kegiatan mengurusi media sosial 

menganggu kegiatan utama gerakan saya?

Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah 

“ya”, maka waktunya kamu berpikir ulang tentang 

waktu yang kamu habiskan di media sosial. Waktu 

dan usaha yang kamu kerahkan untuk media sosial 

tidak boleh berlebihan ataupun terlalu sedikit. 

Kegiatan media sosialmu selalu harus mendukung 

gerakanmu, bukan menghambat.

Jadi, untuk saat ini, apa yang dapat kamu rubah 

agar menjadi lebih efisien? Mungkin kamu bisa 

mengurangi jumlah post per minggunya, atau 

kamu bisa merekrut orang lain untuk mengurusi 

akun media sosial gerakanmu agar kamu bisa fokus 

kepada hal lain.

Jangan menjadi seperti dinosaurus: pastikan 

matamu terbuka untuk melihat media-media baru

Setiap harinya banyak layanan-layanan online 

baru yang dibuat. Siklus ini tidak pernah berhenti, 

walaupun rasanya sekarang manusia di bumi ini 

terperangkap dengan Facebook dan Twitter. 

Namun, ini bukan berarti kamu selalu harus menjadi 

yang paling update dengan penggunaan media 

untuk dapat sukses dengan gerakanmu. Kamu 

cukup mengikuti dua aturan sederhana ini: 

5.0 Beberapa tips dan 
peringatan
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Kapanpun kamu melihat sebuah layanan online 

yang baru, lihatlah strategi besarmu (yang kamu 

buat ketika menjawab pertanyaan mengenai apa 

yang ingin kamu capai, bagaiamana caranya, 

dsb.) dan lihat bagaimana perangkat baru ini akan 

masuk. Ini adalah cara yang paling mudah untuk 

menentukan apakah layanan baru tersebut akan 

berguna.

Jangan mencoba untuk memindahkan audiensmu 

ke sebuah layanan baru, justru ikuti dimana 

audiensmu berada. Jika kamu melihat orang-orang 

di sekitarmu menggunakan suatu layanan yang 

baru, maka mungkin sudah wakutnya untuk ikut 

menggunakannya. 

Integrasi, integrasi, integrasi

“Integrasi” mungkin terdengar seperti sebuah 

kata yang sering digunakan oleh forum-forum 

diskusi yang memalaskan, tapi ini sebenarnya 

adalah salah satu hal yang paling baik untuk kamu 

lakukan dengan strategi komunikasimu. Mungkin 

di permulaan kamu akan merasa lebih mudah 

untuk mem-post konten yang sama di semua akun 

media sosialmu, tapi pada akhirnya penting bagi 

kamu untuk menentukan konten apa yang paling 

tepat untuk masing-masing media sosial, dan untuk 

membuat rancangan bagaiaman semua konten itu 

akan berhubungan satu sama lain. 

Ketika semua akunmu terintegrasi, kamu akan 

mendapatkan lebih banyak pembaca (contohnya 

kamu akan mendapatkan lebih banyak pengunjung 

ke profil Facebookmu dan juga situs webmu jika di 

antara keduanya saling terdapat link ke satu sama 

lain). Dengan melakukan integrasi kamu juga dapat 

menemukan cara-cara baru untuk menjadi lebih 

efisien.

Lakukan riset sederhana mengenai masalah-

masalah regulasi

Melakukan sebuah project sosial bukan berarti kamu 

terbebas dari aturan-aturan yang orang lain harus 

ikuti. Jika kamu menggunakan logo atau desain 

yang kamu dapatkan dari internet untuk menghias 

situs web kamu, kamu tetap sedang melanggar hak 

cipta. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa 

tanggung jawab kamu terhadap informasi-informasi 

yang kamu kumpulkan dari para pendukungmu. 

Jika kamu memiliki sebuah database yang berisi 

informasi kontak milik orang-orang yang dibawah 

umur, kamu mungkin perlu mengambil beberapa 

langkah tambahan keamanan (seperti meminta 

surat persetujuan orangtua sebelum mereka 

mengumpulkan informasi kepadamu).

Selesaihkan masalah-masalah strategmu

Tips yang paling baik yang dapat kami berikan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada 

strategimu adalah untuk menganalisa masalah 

tersebut sampai kamu bisa merubahnya menjadi 

sebuah pertanyaan yang konkrit. Contohnya: kamu 

khawatir karena kamu memiliki banyak pendukung 

di Facebook, tapi pendukung offlinemu tidak 

bertambah. Daripada terus memikirkan “Apa yang

FAKTA CEPAT 
Name: Ignacio 
Umur: 23
Negara asal: Venezuela
Gerakan: EduAccess

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia!
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salah?”, coba pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang 

lebih spesifik, seperti: “Apakah para pendukung 

mendengarkan pesan kami, ataukah mereka 

memang tidak tertarik?” “Apakah saya memberikan 

kesempatan bagi mereka untuk melakukan sebuah 

aksi (yang sederhana) di post-post saya, ataukah 

saya hanya mem-post hal-hal lain?” Troubleshooting 

atau pemecahan masalah mungkin terdengar 

sebagai sebuah proses yang abstrak, tapi kamu 

pasti akan terkejut dengan banyaknya informasi 

yang bisa kamu dapatkan dengan menjawab 

beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana.

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7YUiciZXCYI&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7YUiciZXCYI&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=8
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6.0 Belajar lagi
Ini adalah beberapa sumber-sumber yang dapat kamu gunakan 
jika kamu ingin belajar lebih jauh tentang topik-topik yang ada di 
dalam buku panduan ini. 

Mashable.com adalah salah satu publikasi online 

terbesar pada saat ini yang berisi hal-hal berbau 

teknologi. Jika kamu perlu belajar mengenai 

perangkat-perangkat baru dan cara-cara yang 

inovatif untuk menggunakannya, kamu dapat 

mengunjungi situs web ini. Mashable.com 

terutama sangat berguna untuk dua hal: tips cara 

menggunakan  media sosial, dan buku panduan 

yang komprehensif tentang menggunakan 

Facebook dan Twitter. 

Sebuah sumber yang bagus untuk digunakan 

oleh aktivis-aktivis muda adalah Do Something 

U. Walaupun kamu ingin membaca yang ada di 

bagian “Teknologi” untuk masalah-masalah media 

sosialmu, jangan lupa juga untuk melihat kategori 

yang lain. 

Seperti yang sudah disebutkan, penelitian-

penelitian mengenai media berisi banyak informasi 

Klik pada video dan pilih “Indonesian” untuk menggunakan 
teks Bahasa Indonesia!

yang berguna tentang bagaimana audiensmu 

menggunakan media. Masalahnya adalah 

penelitian-penelitian seperti ini terkadang sulit 

untuk ditemukan. Jika kamu tidak bisa menemukan 

yang kamu inginkan di direktori penelitian 

yang dimiliki universitasmu, cobalah gunakan  

Association of Internet Researchers (Asosiasi 

Penelitian Internet).

Dan yang terakhir, langkah apapun yang kamu 

ambil, jangan lupa kalau banyak orang lain yang 

juga telah mengambil langkah yang sama.. jadi ambil 

pelajaran dari pengalaman mereka! Contohnya: 

jika kamu memutuskan untuk membuat sebuah 

situs web, cari komunitas dimana orang-orang 

berdisuksi tentang pembuatan situs web, seperti 

Forum Wordpress. Lakukan saja pencarian online 

tentang topik-topik yang ingin kamu ketahui, kamu 

akan menemukan banyak tempat-tempat diskusi!. 

Perlu meninjau rencana proyek Anda? 
Lihatlah kami Toolkit Manajemen Project >>

http://www.global-changemakers.net/
http://mashable.com/
http://mashable.com/how-to/
http://mashable.com/guidebook/
http://www.dosomething.org/u
http://www.dosomething.org/u
http://www.dosomething.org/u/majors/Technology
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&index=1&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&index=1&list=PLFE3275386D895EEA
http://aoir.org/
http://en.forums.wordpress.com/
http://www.global-changemakers.net/action-tools
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7.0 Pertanyaan Strategi 
 Lembar  Contekan

Memikirkan tentang kebutuhan gerakanmu

#1:  Apa yang ingin saya capai?

#2: Bagaimana metode saya bisa terbantu jika saya memperbaiki komunikasi gerakan saya?

#3: Apa pekerjaan yang harus saya lakukan?

Berpikir tentang orang-orang yang ingin kamu jangkau…

#4: Siapa yang ingin saya jangkau?

#5: Apa yang saya ketahui tentang orang-orang yang ingin saya jangkau?

#6: Media apa yang orang-orang tersebut gunakan (bukan hanya media sosial)?

#7: Bagaimana mereka menggunakan media ini?

Pikirkan tentang apa yang ingin kamu katakana kepada 
orang-orang!

#8:  Apa tujuan dari pesan yang ingin kamu sampaikan dan apa tujuan dari pesan yang ingin 
kamu terima?

#9: Seberapa panjang/rumitkah pesan yang perlu saya sampaikan atau terima? Apakah 
pesan tersebut sebaiknya disampaikan kepada pribadi tertentu atau kepada khayalak 
umum?

#10: Apakah kamu memerlukan foto-foto, video, dsb?

#11: Apakah kamu memerlukan respons untuk mengetahui efektif atau tidaknya 
pesanmu?

Memikirkan tentang perangkat yang kamu butuhkan

#12: Berdesarkan semua jawaban ini, media apa (bukan hanya media sosial) yang 
dapat membantu mengirim pesan yang tepat, kepada orang-orang yang tepat, 
secara efektif?

#13: Apa yang dapat kamu lakukan dengan setiap perangkat media?

#14: Apa yang kamu perlukan (uang, bandwidth, peralatan) untuk menggunakan 
perangkat-perangkat media tersebut?

#15: Apa kekurangan yang mungkin dimiliki masing-masing perangkat?

#16: Apa pendapat orang-orang lain tentang perangkat-perangkat tersebut?

#17: Bagaimana dengan keamanan data perangkat-perangkat tersebut?

#18: Apakah kamu mempunyai pengalaman menggunakan perangkat-perangkat 
tersebut? Pernah menggunakannya dalam sebuah project?

#19: Apa sumber daya yang dapat kamu berikan untuk pekerjaan ini (uang, waktu, 
keahlian)?

#20: Berdasarkan sumber daya dan informasi yang kamu miliki, perangkat mana yang 
akan kamu pilih?

#21:Apakah kamu cukup yakin?

i.

ii.

iii.

iv.

http://www.global-changemakers.net/
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Bagaimana cara memulai  
Lembar Contekan 
1. Coba semua perangkat yang ingin kamu gunakan dengan membuka akun pribadi.

2. Buat rencana kasar, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, tentang hal-hal yang akan kamu 
lakukan dengan setiap perangkat yang kamu pilih.

3. Tulis sebuah daftar hal-hal yang kamu perlukan untuk melaksanakan rencanamu (dan 
kumpulkanlah hal-hal tersebut!)

4. Setelah kamu sudah mengumpulkan semua konten yang kamu butuhkan untuk memulai, 
lanjutkan dengan membuat akun gerakanmu di semua perangkat yang ingin kamu gunakan.

5. Posting dimulai!

6. Jika dibutuhkan, buatlah rencana mingguan/bulanan untuk semua perangkatmu.

•	 Buatlah pesan yang singkat

•	 Perbaikilah penggunaan bahasamu

•	 Jangan terlalu aktif, jangan juga terlalu malas!

•	 Sesuaikan pesan dengan audiens

•	 Jangan membuat pesan yang kontroversial, 
dan buatlah pesan yang inkuslif 

•	 Katakan hal-hal yang menarik 

•	 Ingat: orang-orang menyukai warna

•	 Buatlah pesan yang mudah disebarkan (dan 
anjurkan orang-orang untuk melakukannya)

•	 Pikirkan apa yang kamu ingin audiensmu 

untuk lakukan dengan pesanmu, dan 
bentuklah pesanmu untuk sesuai dengan itu

•	 Selalu periksa efisiensi

•	 Jangan menjadi seperti dinosaurus: pastikan 
matamu terbuka untuk melihat media-media 
baru

•	 Integrasi, integrasi, integrasi

•	 Lakukan penelitian sederhana mengenai 
regulasi-regulasi

•	 Pecahkan masalah strategimu dengan 
merubahnya menjadi pertanyaan-pertanyaan 

konkrit

Evaluasi Lembar Contekan

•	 Mengertilah angka-angka yang ada di halamanmu

•	 Pikirkan dampaknya TERHADAP GERAKANMU

•	 Apakah sudah waktunya untuk menambah atau mengurangi sesuatu?

Mengelola feedback  
Lembar Contekan

•	 Selalu dengarkan audiensmu (dan pastikan mereka tahu kamu mendengarkan!).

•	 Beri tanggapan!

•	 Buka beberapa saluran yang berbeda

•	 Sadarilah bahwa feedback tidak selalu manis

•	 Jangan tanggapi para “Troll”

•	 Mintalah feedback ketika kamu membutuhkannya 

•	 Pertimbangkan feedback yang kamu dapatkan

Tips umum Lembar Contekan

http://www.global-changemakers.net/
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