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“Rasa keingintahuan sebagai pertanyaan tiada akhir, 

sebagai gerakan mengungkap sesuatu yang masih 

tersembunyi, sebagai pertanyaan yang terlontarkan 

atau terpendam, sebagai pencarian atas kejelasan, 

sebagai momen untuk perhatian, saran dan  

kewaspadaan, yang merupakan bagian tak  

terpisahkan dari fenomena kehidupan.

Kreativitas tidak mungkin ada tanpa rasa  

ingin tahu yang menggerakkan dan membuat kita 

dengan sabar menjadi tidak sabar pada dunia 

yang tidak kita ciptakan, untuk menambahkan  

sesuatu yang kita ciptakan sendiri”. 

Paulo Freire  
Pedagogy of Freedom: Pengetahuan dasar  

untuk praktik pendidikan, 1996.



Membangkitkan penciptaan kehidupan dari dalam 

diri kita adalah hal yang luar biasa. Ini bukanlah  

suatu kewajiban atau sesuatu yang memalukan.  

Ini kebebasan mutlak yang kita miliki, untuk dapat 

memilih memulai hidup kapan pun kita mau.

Kapasitas tak terbatas untuk menciptakan kehidupan 

adalah pengalaman yang kita alami bersama  

makhluk lain dalam organisme hidup yang indah dan 

tak terlukiskan yang kita kenal sebagai Gaia. Namun 

kita terganggu; kita sakit. Dan kita melupakan angin 

puyuh kehidupan yang begitu hidup sehingga luput 

dari pandangan kita.

Alih-alih mencari kehidupan di tempat lain, kita dapat 

bangkitkan dari dalam diri kita, vitalitas yang diperoleh 

ketika tiba sebagai benih di Bumi. Vitalitas merupakan  

kesatuan yang indah dan tak tergoyahkan yang 

Nafas kehidupan: Nafas kehidupan: 

mengundang benihmengundang benih
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meledak dalam kehidupan, menciptakan dunia dan 

mengisi kembali semua Mata Air.

Dari dalam diri sendiri, kita dapat bangkitkan  

kehidupan, kesehatan, dan pengaruh bagi orang-

orang sekitar. Dan dengan akupresur yang dimulai  

dari dalam diri seperti gelombang kreatif,  

hal ini menyebar ke seluruh penjuru. Membawa  

kesembuhan untuk dada langit, kesembuhan untuk 

tempat kita berada.

Sungguh luar biasa karena segala sesuatu hadir  

dari titik kecil yang kita dapat aktifkan dari dalam 

diri. Tidak ada keseluruhan tanpa tempat. Dan tempat  

adalah titik-titik tak terhingga yang menciptakan  

keseluruhan.

Karenanya kita perlu bekerja untuk diri pribadi kita, 

tempat masing-masing kita berada. Kita perlu meraih 

kesadaran. Akupresur, lakukan gerakan di tempat 

yang nyeri. Akupresur adalah teknik penyembuhan 

untuk perawatan. Setelah membebaskan titik tersebut,  



pindahlah ke titik lainnya. Gerakan ini menyatu di 

berbagai tempat dari organisme besar yakni Bumi, 

energi yang terhambat dan menciptakan rasa takut, 

penderitaan dan menjadi penyakit.

Urgensi yang mengelilingi kita, perasaan tidak dapat 

bergerak menghadapi krisis yang begitu besar, dapat 

merampas energi vital kita, semangat hidup kita 

dan kemampuan kita untuk menciptakan rasa kasih  

sayang. In bukan di luar sana, di sisi luar.

Sumber dari energi kehidupan yang kreatif  

tergantung pada pertemuan kita dengan tempat kita 

berada serta berdamai dengan diri sendiri dalam 

pengalaman hidup yang luar biasa yang memanggil 

kita untuk melaksanakannya.

Ketika kita mendapati gurun pasir di hadapan kita, 

kita tidak boleh lari namun harus menyeberanginya.  

Hidup adalah perlawanan, bukan akomodasi. Kita kan 

menjadi benih dalam dunia dan pemicu kehidupan di 

mana pun kita berada – di mana saja, di tempat milik 

kita.

  
9 Maret 2020  
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Jika apa yang ada membatasi kebebasan kita, 

perlu dipertanyakan apa yang menghalangi kita.  

Pendekatan ini adalah dasar dari setiap aksi  

perubahan yang efektif: aksi menolak untuk menyerah  

pada kebenaran yang tidak dapat dipertanyakan, 

aksi untuk tidak sekedar menerima, dan aksi untuk 

mengubah dunia yang terbalik.

Melalui karakter aktivisme yang terus bertanya 

IFS� WJǅJPYNK�� PNYF� IFUFY� QJGNM� RJRFMFRN� FUF� ^FSL� 

dipertaruhkan dan terus bergerak keluar dari zona 

nyaman untuk menciptakan perubahan. Kemauan 

untuk melepaskan semua yang dipelajari (unlearning)  

ini membantu menyelamatkan potensi kita untuk  

membangun realitas yang berbeda. Lagi pula, apa 

yang kita ingin pertahankan? Apa yang ingin kita 

ubah?

Panggilan untuk menjamin hak kita atas masa  

depan tidak pernah sepenting ini. Kita telah mencapai 

batas planet yang mengkondisikan dan mendukung 

keberadaan kita. Kita membutuhkan semua orang, 

bersama-sama dan saat ini, untuk menghadapi  

Membangun dasar   Membangun dasar   

keberadaan kitakeberadaan kita



tugas mendesak: untuk melindungi hak dasar kita  

untuk memberontak - untuk menciptakan dunia baru 

bagi diri kita sendiri.

Alternatif masa depan yang mungkin perlu  

dibayangkan, di luar cakrawala distopia yang begitu 

luas di musim kemarau ini. Harus dimulai dengan hak 

kita untuk berpikir bebas, untuk berpikir bahwa kita 

dapat menjadi lebih baik - seperti yang dikatakan 

Paulo Freire, ketika mengacu pada kebebasan sebagai 

keniscayaan dari keberadaan kita. Pengembangan 

kemampuan kita yang bernilai untuk menyampaikan 

pertanyaan merupakan cara untuk mengaktifkan 

kembali rasa ingin tahu dan aksi tanpa henti kita untuk 

terus menantang status quo.

Mengingat kedalaman dan skala krisis yang 

kita alami, kita tidak dapat menunda apa yang  

menjadi tuntutan: menghadapi darurat iklim, tugas  

bersejarah di zaman kita. Kita perlu mematahkan  

inersia ketidakpedulian dan secara kolektif  

mengatasi perasaan tidak berdaya  

dalam menghadapi besarnya  

masalah ini.



Selama bertahun-tahun, akal budi kekanak-kanakan 

kita untuk mengarungi dunia melalui berbagai  

pertanyaan telah dibatasi dan diberi label sebagai 

suatu ketidaknyamanan, ketercelaan, penyakit, dan 

bahkan kejahatan. Dengan membunuh kemampuan 

kita untuk bertanya, asumsi menjadi keniscayaan  

dengan kecepatan kilat. Terasa bagai menyerah pada 

ketidaknyamanan karena tidak bisa benar-benar  

bebas, menjadi undangan untuk penyebaran pengikut  

yang berbahaya dari sistem kebenaran yang unik.

Mengajukan  

Bertanya merupakan obat untuk  

melawan sikap tidak peduli, pidato  

tanpa makna, nilai-nilai penindasan, lagu 

pengantar tidur yang fatalistik, perilaku 

otoriter, argumen yang dangkal, dan  

penyederhanaan yang  

dogmatis.



Bertanya menyelamatkan kita, menawarkan embrio 

kebebasan sehingga kita tidak dilumpuhkan oleh  

budaya impotensi politik dan ideologi fatalistik dari 

“akhir sejarah”. Apapun dapat dipertanyakan.

Pertanyaan-pertanyaan berikut dilontarkan oleh para 

aktivis dalam proses pembelajaran di seluruh dunia  

dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berbagi,  

mungkin dapat membebaskan, dengan rendah 

hati mengetahui bahwa pertanyaan ini dapat  

memperdalam dorongan kita menuju intervensi  

perubahan di dunia.

Pertanyaan paling tidak nyaman yang diajukan  

kepada kita saat ini adalah tentang kemampuan kita 

untuk menanggapi ancaman terhadap keberadaan 

kita. Seperti yang ditulis oleh penyair Uruguay  

Eduardo Galeano yang kita rindukan, “bagaimana 

jika kita mulai gunakan hak untuk bermimpi yang  

tidak pernah diproklamirkan? Bagaimana kalau kita  

memberi sambutan hangat?”.

Terserah kita untuk bersikap berani.
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“Pertanyaan yang menggerakkan saya adalah 
bagaimana setiap individu menciptakan kehidupan. 
Bagaimana kita masing-masing menciptakan makna 
bagi hari-hari kita, dengan cara yang hampir  
telanjang dan jumlah yang begitu sedikit. 
Bagaimana kita masing-masing membebaskan diri 
dari kesunyian, untuk menjadi narasi. Bagaimana kita 
masing-masing menghuni diri kita sendiri”.

Eliane Brum 
My Mishappenings: Kisah Hidupku dengan Kata-kata, 2014.
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Merasuk dalam Merasuk dalam 
CeritakuCeritaku
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KAPAN 

CERITAMU 

DIMULAI?
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Apakah kamu menganut satu 

TRADISI POLITIK TERTENTU?

Bagaimana hal ini memengaruhi caramu 

berpikir dan bertindak?
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Apakah kamu menganggap  

dirimu AKTIVIS?

Apa yang dikatakan 

IDENTITAS ITU 

tentangmu?

Apa yang memungkinkan?

Apa yang menghambat?
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Bagaimana kamu menjelaskan upayamu 

untuk mendorong perubahan?

Apakah PERLAWANAN terhadap  

kemunduran atau fokus pada SOLUSI?

Apakah fokus pada permasalahan SPESIFIK, 

atau apakah menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan STRUKTURAL? 

Apakah didasarkan pada rasa SAKIT 

atau rasa CINTA?

Apakah terhubung dengan masa LALU, 

atau berorientasi pada masa DEPAN?
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Apa 

YANG BERUBAH 

jika didasarkan pada  

rasa SENANG dan 

KEGEMBIRAAN?

Apakah didasarkan pada hal 

YANG KAMU SUKA LAKUKAN, 

atau pada apa 

YANG HARUS DILAKUKAN?
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Bagaimana KATA-KATAMU 

terhubung dengan aksimu?

Apakah MIMPI-MIMPIMU 

menggambarkan aksimu?

24



APA PROFILMU  

SEBAGAI AKTIVIS? 

konfrontasi, negosiasi,  

mobilisasi, dukungan.
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Bagaimana kreativitas menghidupi 

POTENSIMU?

Apa yang dapat meningkatkan 

rasa tidak berdayamu?
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Apa yang dibutuhkan agar 

AKTIVISMEMU  

MENJADI RADIKAL  

UNTUK MENCAPAI  

PERUBAHAN?

Apakah aktivismemu berbeda dari jenis  

pencarian perubahan lainnya?  

Apa yang kamu maksud dengan perubahan?  

Kapan perubahan terjadi?  

Bagaimana perubahan terjadi?

Apa yang kamu ingin ubah?  

Apa bukti terjadinya perubahan?
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MemeliharaMemelihara
Diri SendiriDiri Sendiri
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Apa yang menjaga 

apimu tetap menyala?

Bagaimana  

pulih dari hilangnya  

antusiasme setelah  

perjalanan panjang?

Bagaimana kamu 

MENGISI ENERGI?

Apa yang kamu  

lakukan ketika  

merasa tidak  

berdaya?
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BAGAIMANA  

MENJAGA KESEHATAN 

ǄXNP��RJSYFQ�IFS�XUNWNYZFQRZ$

Alasan apa yang menghalangimu  

untuk memberi prioritas pada kesehatanmu?

Kapan kamu sadar bahwa kamu  

tidak sehat dan perlu beristirahat?

32



Mengapa harus siap secara psikologis?   

2JSLFUF�GJWTQFMWFLF�XJHFWF�ǄXNP$

 

Bagaimana mengatasi frustasi,  

kebosanan, kelelahan, dan stress?

 

Bagaimana mengatasi rasa  

takut dan cemas?
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APAKAH ADA  

BATAS-BATAS 

atas nama tujuan?

APAKAH ADA  

BATASAN-BATASAN 

antara kehidupan pribadi  

dan kerja politikmu?
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Apa yang menggerakkanmu, 

KRITIK 

atau PUJIAN?

Apa yang lebih penting:  

MASYARAKAT 

yang bekerja  

bersamamu  

atau TUJUAN 

yang kamu  

perjuangkan?

35



Apa yang ingin kamu lakukan namun 

masih membutuhkan KEBERANIAN? 

Apa yang kamu  

bersedia korbankan? 

36



Bagaimana pengaruh KEKUATAN  

pada dirimu?

Bagaimana uang memengaruhimu?

Siapa yang mendanai kamu  

dan dari mana asal UANG tersebut?
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APA YANG  

HANYA KAMU  

DAPAT LAKUKAN?

Berapa banyak yang telah kamu dedikasikan?

Jika kamu hentikan apa yang kamu  

lakukan, apa yang akan berubah?

38



Mengapa meninggalkan zona nyaman?

Ketika meninggalkan zona nyaman,  

apa yang kamu lakukan agar tetap membumi?

APAKAH MUNGKIN UNTUK  

MENGUBAH DUNIA TANPA  

MENGUBAH DIRIMU SENDIRI?

39



Apakah kamu sudah 

MEREFLEKSIKAN 

Pengalamanmu?

Apakah kamu sudah belajar dari 

KESALAHANMU?

40



Bagaimana menghadapi 

pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit?

MENGAPA KAMU  

BERHENTI  

MENYAMPAIKAN  

PERTANYAAN?

41



“Menolak ide dan aktor yang buruk tidak cukup. 
Penolakan yang paling tegas diikuti oleh persetujuan 
yang berani dan progresif, rencana masa depan 
yang masuk akal dan cukup menarik bagi banyak 
orang untuk berjuang merealisasikannya. Penolakan 
mungkin merupakan awal yang membawa jutaan 
orang turun ke jalan. Namun, persetujuanlah yang 
akan membuat kita terus berjuang. 
Persetujuan adalah mercusuar untuk menghadapi 
badai menghadang, yang mencegah kita tersesat”.

Naomi Klein 
Penolakan Tidak Cukup: Melawan Kejutan Politik Trump  

dan Membangun Dunia yang Kita Butuhkan, 2017.
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kekuatan dari kekuatan dari 
aksi kolektif kitaaksi kolektif kita

PengorganisiranPengorganisiran
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Berkumpul Berkumpul 
BersamaBersama

45



Siapa  

KOMUNITASMU? 

46



Siapa yang biasanya mewakili komunitasmu?

SIAPA YANG KAMU PERCAYAI 

peduli pada kepentingan komunitasmu?

Bagaimana kamu tahu untuk memercayai mereka?

Apakah anggota komunitasmu yang lain  

memercayai mereka?

Bagaimana orang meraih kepercayaan dari  

komunitasmu?

47



BAGAIMANA KOMUNITASMU 

MENGATUR DIRI MEREKA SENDIRI?

Apakah kamu percaya kita harus selalu  

mengorganisir secara HORIZONTAL?

Apakah kamu percaya bahwa kita harus selalu 

mengorganisir secara VERTIKAL?

Apakah kita harus membangun dan  

mengembangkan INSTITUSI RESMI?

Apaklah kita harus lebih mengikuti dinamika  

PENGORGANISIRAN SEMENTARA?

48



Apakah kita harus berpedoman pada  

peluang yang  

MUNCUL SECARA SPONTAN?

Apakah kita perlu berpedoman pada 

AKSI YANG DIRENCANAKAN  

sesuai waktu?

Bagaimana preferensimu  

memengaruhi aksimu dalam komunitas?

49



Mengapa kita harus membahas tentang 

KOLABORASI?

Mengapa kita harus membahas tentang 

NON-KOOPERASI?

Mana yang kamu lebih sukai untuk dibahas?

50



Bagaimana komunitasmu membuat  

keputusan untuk mengubah situasinya?

Apa yang telah dilakukan sebelumnya?

Bagaimana bentuk sebuah “gerakan”  

dalam komunitasmu?

Aksi apa yang menunjukkan sebuah  

gerakan untuk perubahan telah  

terjadi dalam komunitasmu?

51



Kapan saat yang tepat  

untuk berbicara tentang 

LEADERSHIP?

Bagaimana apropriasi  

penyebab oleh para pemimpin 

MELEMAHKAN GERAKAN?

Bagaimana para pemimpin 

BISA MEMPERKUAT GERAKAN?

Bagaimana kamu tahu jika seseorang  

mempunyai jiwa kepemimpinan?

Bagaimana kamu tahu kapan kamu memiliki itu?

52



Apa implikasi politik jika 

TIDAK ADA ATAU SEMUA ORANG 

BERBICARA TENTANG  

SUATU GERAKAN? 

53



Mengapa 

PEMBAGIAN PERAN 

suatu hal yang penting?

Peran apa yang penting?

Peran apa yang  

kamu paling suka mainkan?

Peran apa yang kamu paling tidak suka mainkan?

Apakah caramu dibesarkan 

membatasi peran yang kamu mainkan?

54



Apa yang memperkuat 

RASA MEMILIKI 

secara kolektif?

Bagaimana kamu menghambat budaya komunitas?

Bagaimana budaya mengeluh  

menghambat aksi kolektif?

Apa yang terjadi ketika 

IDENTITAS KOLEKTTIF 

lebih kuat daripada  

komitmen pada tujuan?
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Apa yang menghambat 

KOMITMENMU  

PADA TUJUAN?

Apa yang dapat mempertahankan 

DUKUNGAN MASYARAKAT?
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MengembangkanMengembangkan
Rencana AksikuRencana Aksiku
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Pengorbanan apa yang harus diambil oleh  

komunitasmu yang harus disiapkan?

Bagaimana komunitasmu  

memutuskan bahwa hal  

itu sudah cukup?

APA YANG  

MEMOBILISASI  

ORANG UNTUK MELAKUKAN AKSI?

Bagaimana kamu mendapatkan dukungan  

dan melibatkan lebih banyak orang?

Bagaimana kamu memobilisasi dalam skenario  

ketidakpastian dan perubahan yang cepat?

60



Apa aksi menentang 

SEHARI-HARI 

yang luput dari perhatian?

Mengapa hal itu LUPUT dari perhatian?

Apakah menjadi masalah jika luput dari perhatian?

Apa yang membuat suatu aksi menjadi berarti?

Bagaimana aksi secara kolektif dapat  

mengubah dinamika kekuasaan?

61



 

 

Apa yang kamu 

INGIN UBAH?

APA YANG DIPERTENTANGKAN?

62



 

 

Bagaimana kamu 

MENGIDENTIFIKASI MASALAH 

saat orang siap untuk berubah?

'FLFNRFSF�PFRZ�RJSLNIJSYNǄPFXN�RFXFQFM�^FSL�

harus diselesaikan bahkan jika orang tidak siap 

untuk berubah?

Mengapa masalah itu tetap berlanjut? 

Apa PENYEBABNYA? 

Apa KONSEKUENSINYA?

63



Bagaimana menetapkan prioritas  

yang akan dilakukan?

Kapan waktu terbaik untuk bertindak?

Seberapa lama suatu aksi harus berlangsung?

64



APA YANG HARUS BERUBAH 

agar masalah berakhir?

SIAPA YANG HARUS BERUBAH 

agar masalah berakhir?

65



Mengapa penting untuk 

MENGUASAI JALANAN DAN  

RUANG PUBLIK LAINNYA 

secara pribadi bersama orang lain?

Kapan tekanan publik mengambil peran penting?

66



Bagaimana rasa marah, gembira, dendam, cinta, 

harapan dan putus asa merupakan proses mobilisasi 

yang berbeda?

Apa yang dapat lebih memobilisasi orang:  

RASA MARAH TERHADAP  

KETIDAKADILAN atau  

HARAPAN UNTUK KEADILAN?

Apa yang lebih penting: siapa yang memobilisasi, 

mengapa orang melakukan mobilisasi, atau bahwa 

orang dimobilisasi?

Pada kesempatan apa pelaporan dan pengungkapan 

kasus-kasus serius dapat       mendorong mobilisasi?

67



AKSI apa yang telah 

BENAR-BENAR EFEKTIF?

Apakah sejalan dengan  

perubahan yang diinginkan?

Apakah sejalan dengan  

waktu yang dibutuhkan untuk  

mencapai sasaran?

Apakah sejalan dengan  

sumber daya yang tersedia?

68



APAKAH TUJUAN  

MEMBENARKAN CARA?

Aksi yang mana yang kamu  

benar-benar lakukan?

Apakah sejalan dengan apa  

yang kamu telah lakukan sebelumnya?

Apakah sejalan dengan apa  

yang akan membuat kamu merasa nyaman?

Apakah sejalan dengan apa  

yang paling aman bagi komunitasmu?

69



Mengapa melakukan improvisasi kalau kamu 

dapat membuat rencana?

Mengapa menunggu jika  

kamu bisa bertindak sekarang? 

70



MENGAPA HANYA  

SEKALI MELAKUKAN aksi? 

Mengapa melakukan aksi berkali-kali? 

Mengapa melakukan aksi pada  

waktu yang sama di berbagai tempat berbeda? 

Mengapa melakukan aksi di hanya satu tempat?

MENGAPA TIDAK MELAKUKAN AKSI?

Mengapa dengan cepat melakukan aksi? 

Mengapa bertahan melakukan aksi yang sama?

71



APA YANG KAMU LAKUKAN 

yang kamu tahu akan bekerja  

dan orang lain tidak melihat?

Apa akibat dari 

MENCERITAKAN PADA  

ORANG-ORANG aksi  

yang kamu lakukan?

Apa yang kamu lakukan  

yang kamu tahu itu tidak akan 

MEMBANTU MENCAPAI  

TUJUAN?

Apa akibat dari melakukan  

dengan lebih sedikit?

72



Bagaimana mempertahankan  

FOKUS dan SEMANGAT?

Apa yang dilakukan untuk  

menghadapi reaksi-reaksi negatif? 

Dan yang positif?

73



Kapan kamu 

MENGGUNAKAN  

HUMOR 

secara efektif?

Kapan kamu 

MENINGKATKAN  

KESADARAN 

secara efektif?

Kapan kamu 

MENIMBULKAN  

RASA MALU 

secara efektif?

Kapan kamu 

MEMBERIKAN  

TEKANAN 

secara efektif?

74



Apa 

RISIKO-RISIKO HUKUM 

yang akan kamu ambil?
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Mengapa akhir dari suatu aksi sama pentingnya 

dengan awal AKSI?

76



Bagiamana kamu tahu bahwa suatu aksi membantu 

TERCAPAINYA TUJUANMU?

Bagaimana perasaanmu yang sebenarnya setelah 

suatu AKSI YANG EFEKTIF?

Bagaimana kita dapat menghindari menjadi 

sandera dari PENCAPAIAN TERTENTU?

Bagaimana kamu tahu 

KEMAJUAN 

yang telah diraih?

77



Bagaimana KRITIK MANDIRI  

memberi manfaat bagimu?  

Kapan kritik mandiri menjadi penghalang bagimu?

Mengapa kita perlu selalu 

MENGEVALUASI praktik kita?

78



Kapan pujian mendorong motivasi? 

Kapan pujian menjadi perayaan yang naif?

Mana arah yang  

cenderung  

kamu pilih?

79



Bagaimana kekuatan untuk aksi  

spontan membantu proses untuk 

PERUBAHAN SISTEMIK?

Apa yang harus dilakukan ketika 

aksi yang direncanakan gagal?

80



Mengapa kita harus 

MERAYAKAN PENCAPAIAN 

yang diraih?

Siapa yang merayakan  

bersamamu atas pencapaian  

dalam kehidupanmu?
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Memahami  Memahami  
SituasiSituasi
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Apakah kamu melihat sesuatu 

SECARA ANALITS atau 

DENGAN HATI?

Apa bedanya?

84



Mengapa melakukan  

ANALISA atas situasi?

Kapankah FAKTOR-FAKTOR  

EKSTERNAL memaksamu  

untuk mengubah rencanamu?  

Apakah kamu memprediksinya? 

Apakah biasanya kamu dapat memprediksinya? 

Bagaimana kamu dapat meningkatkan  

penglihatanmu agar dapat lebih memprediksinya?

Faktor-faktor eksternal apa yang dapat  

memengaruhi rencanamu?

ASPEK-ASPEK APA YANG  

HARUS DIPERTIMBANGKAN? 

politis, ekonomi, sosial, teknologi,  

lingkungan dan hukum.

85



Apa 

PELUANG-PELUANGNYA?

Apa 

ANCAMAN-ANCAMANNYA?

Apa 

KEKUATAN-KEKUATANMU?

Apa 

KELEMAHAN-KELEMAHANMU?

86



Siapa yang diuntungkan dari aksi saya?

Siapa yang dapat membantumu?

Siapa yang dapat menghalangimu?

Siapa yang akan menyabotasemu?

Siapa yang akan  

menentangmu?

87



Siapa PENDUKUNG-PENDUKUNGMU? 

Siapa LAWAN-LAWANMU?

Bagaimana kamu tahu siapa mereka?
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SIAPA DAN DI MANA  

LAWANMU YANG  

SEBENARNYA?
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Berhubungan dengan siapa  

saja pendukung-pendukungmu?  

Dan lawan-lawanmu?

Apa yang dapat  

memobilisasi pendukung-pendukungmu?  

Dan lawan-lawanmu?

90



SIAPA YANG  

BERKUASA UNTUK  

MEMUTUSKAN?

Siapa yang mendukung pembuat keputusan?

Siapa yang mengendalikan  

sumber daya dan informasi?

Siapa yang memiliki pengaruh atas siapa?

Siapa yang tergantung pada siapa?

91



Bagian situasi yang mana  yang penting bagi  

KEBERHASILANMU?

Dari hal-hal ini, mana yang kamu paling  

tidak tertarik?

Bagaimana agar kamu dapat menjadi lebih tertarik?
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Menggerakkan Menggerakkan 
Orang dengan  Orang dengan  

Pesan SayaPesan Saya
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NILAI-NILAI APA yang paling  

berharga PADA PESANMU?

Nilai-nilai berharga apa  

yang kamu miliki dan  

orang lain di dekatmu  

tidak miliki?

Nilai-nilai apa yang  

beririsan dengan  

nilai orang-orang  

yang kamu belum  

yakinkan?

96



Pesan apa yang kamu ingin komunikasikan?

Siapa khalayak sasaranmu?

Bagaimana menyesuaikan pesanmu dengan  

TARGET AUDIENSMU?

Nilai-nilai apa yang kamu ingin  

sampaikan dan aktifkan?

97



 

Apa yang kamu butuhkan untuk meraih 

DUKUNGAN PUBLIK?

Bagaimana meraih dukungan opini publik?

Bagaimana  

OPINI PUBLIK 

melihat apa yang kamu lakukan?

Bagaimana meningkatkan  

tekanan dengan dukungan  

opini publik?

98



 

Bagaimana memiliki saluran media untuk 

MENYEBARLUASKAN PESANMU?

Kapan harus membagikan selebaran di jalan 

dan kapan harus menayangkan di internet?

Bagaimana memanfaatkan  

media sosial sebaik mungkin?

Bagaimana melibatkan lebih  

banyak orang dalam media sosial?

Kapan mempertahankan saluran terbuka  

dengan pers yang mendukung?

Bagaimana media komunitas menjadi  

saluran yang penting?

99



Bagaimana meningkatkan  

pesanmu melalui MEDIA?

Bagaimana membuat mediamu sendiri?

Apa yang berubah ketika setiap  

orang dapat menjadi saluran media  

bagi mereka sendiri?

Bagaimana media memandang aktivisme?

Mengapa harus bertindak bersama  

dengan media? Mengapa tidak?

100



Kapan menjadi penting untuk  

membocorkan informasi?

Bagaimana memonitor apa yang terjadi dalam 

PERS DAN MEDIA SOSIAL?

Bagaimana algoritma membentuk  

dan memanipulasi aktivismemu?

101



Kapan penampilan di media atau 

tampil sebagai ‘topik viral’ dapat mengasingkan?

Seberapa efektifkan penggunaan meme?

102



Bagaimana melindungi diri dari  

pembajakan oleh media pada  

PEMAHAMAN PENONTON?

Apa yang dilakukan ketika aktivisme menjadi 

OBJEK KONSUMSI?
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MemerangiMemerangi
Berita PalsuBerita Palsu
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Bagaimana mengatasi kecanggihan industri  

BERITA PALSU?

Bagaimana “industri like” mendorong 

DISINFORMASI?

Bagaimana menghadapi bahaya gencarnya  

konspirasi kampanye?

Bagaimana MANIPULASI 

angka dimanfaatkan untuk melawan tujuanmu?

Bagaimana menghadapi risiko manipulasi?
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'FLFNRFSF�PNYF�IFUFY�RJRǄQYJW�MFQ�MFQ�^FSL� 

benar-benar penting, mengingat membanjirnya 

keberadaan informasi?

Bagaimana mengetahui bahwa informasi  

dapat dipercaya?

Mengapa bertindak berdasarkan informasi  

yang dapat dipercaya dan berkualitas?

Bagaimana memelihara jaringan sumber-sumber 

informasi yang dapat dipercaya?

Bagaimana cara melepaskan diri dari 

DEBAT YANG SUPERFISIAL?

Bagaimana bekerja dengan informasi teknis tanpa 

mengasingkan dan mendemobilisasi orang?
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Apa tujuan dari produksi dan penyebaran informasi 

XUJXNǄP�YJWXJGZY$

Mengapa INFORMASI�XUJXNǄP�YJWXJGZY 

tidak BERSIFAT PUBLIK?

2JSLFUF�IFYF�XUJXNǄP�YJWXJGZY� 

TIDAK TERBUKA?

Mengapa tidak  

ada informasi publik  

tentang topik tersebut?
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Bagaimana TRANSPARANSI  

terhadap informasimu sendiri  

dapat menjadi strategi pertahanan?

Siapa yang diuntungkan dari banyaknya 

DATA YANG TERSEDIA?

109



Bagaimana melindungi diri dari kerentanan digital?

Bagaimana melindungi  

komputermu dari program-program  

yang berbahaya dan para peretas?

Bagaimana memusnahkan informasi yang sensitif?

Bagaimana memulihkan data?

BAGAIMANA MENJAGA  

DATAMU TETAP AMAN?

110



Bagaimana menghadapi  

pelanggaran privasi digitalmu?

Bagaimana melindungi  

dokumen sensitif dan data pentingmu?

Bagaimana menggunakan  

telepon dan telepon pintar dengan aman?

Bagaimana berselancar di internet dengan aman?

Bagaimana membuat dan  

menyimpan kata sandi dengan aman?

111



“Ketika kamu merasa langit begitu rendah, kamu 
hanya perlu menariknya ke atas agar kamu dapat 
bernapas lega”.

Ailton Krenak 
Ide untuk Menunda Akhir Dunia, 2019.
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dunia dari dunia dari 
krisis peradabankrisis peradaban

MembebaskanMembebaskan
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Terhubung Kembali Terhubung Kembali 
dengan Jagat  dengan Jagat  

Besar Raga KitaBesar Raga Kita
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MENGAPA  

KITA TIDAK  

MELAWAN  

BERSAMA?
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Bagaimana kita dapat 

MENUNDA AKHIR DUNIA?

Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi 

KRISIS PERADABAN?
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Bagaimana 

KITA SAMPAI  

DI SINI?

Apa 

YANG TELAH KITA  

LAKUKAN UNTUK  

MEMBUAT PERUBAHAN?
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Apakah kita 

TELAH KALAH?

Apakah kita 

MENANG?

119



Mengapa kita terus 

MERUSAK ALAM?

Mengapa ada begitu banyak  

KETIDAKSETARAAN? 

Mengapa ada begitu banyak 

KEKERASAN? 

Mengapa ada begitu banyak  

KETIDAKADILAN?

Mengapa kita mengabaikan  

PENGETAHUAN LELUHUR?

Mengapa kita  

MENGABAIKAN 

peringatan dari ILMU  

PENGETAHUAN?
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Bagaimana cara mengatasi ketidakpedulian?

Bagaimana menghadapi OTORITARIANISME?

Bagaimana melawan RASISME? SEKSISME? 

DISKRIMINASI ORANG CACAT?  

HOMOFOBIA?

Bagaimana memprotes melawan ide-ide  

ekonomi abstrak tanpa terlihat  

benar-benar ketinggalan zaman?  

Apa yang harus kita lakukan dalam  

menghadapi polarisasi yang meracuni?  

Bagaimana menghadapi meningkatnya  

ekstrim kanan di seluruh dunia?
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APA YANG DAPAT KITA PELAJARI 

dari cerita-cerita perjuangan di masa lampau?

Apa yang kita perlu 

LAKUKAN DENGAN BERBEDA 

dari waktu-waktu lain dalam sejarah?
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Di mana ada 

RUANG-RUANG  

BARU PERLAWANAN?

Di mana ada 

BENTUK KEBERADAAN  

YANG BARU?
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Perubahan apa 

yang kita ingin lihat di dunia?

DI MANA KITA  

HARUS MULAI?
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APAKAH ADA  

TUJUAN-TUJUAN YANG LEBIH 

PENTING DARI YANG LAIN?

Bagaimana menghadapi ketidakadilan  

di dalam gerakan sosial itu sendiri?

Di mana ada solidaritas?
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Apa yang telah kita lakukan  

DENGAN KEBEBASAN KITA?

Apakah kita benar-benar membutuhkan pahlawan?
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DI MANA terdapat kekuasaan?

Bagaimana cara menegaskan  

kembali KEKUATAN KITA?
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Apakah kita telah kehilangan keberanian?

BERAPA  

BANYAK WAKTU 

YANG TERSISA?
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Apa yang disampaikan oleh para leluhur kita?

Apakah ada alasan untuk MENJAGA 

ASA tetap hidup?

Di mana UTOPIA BARU?
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Apa yang diajarkan oleh  

SEJARAH pada kita?

Mengapa MASA DEPAN  

memanggil kita?
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Apa yang SAAT INI  

merupakan  

HAL PENTING?
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MARCEL TAMINATOMARCEL TAMINATO adalah 

Koordinator Pelatihan Global di 

350.org. Marcel berkontribusi pada 

pembangunan dan pertumbuhan  

diversitas organisasi dan gerakan di  

seluruh dunia, dengan pengalamannya 

di bidang fasilitasi, pengorganisiran, 

dan strategi. Ia salah seorang pendiri  

School of Activism, di Brasil, dan 
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Ketika status quo benar-benar rusak dan institusi kita  

mengalami kegagalan, jurnal ini menyampaikan pertanyaan 

yang harus mulai dipecahkan oleh umat manusia jika kita 

ingin menarik diri keluar dari konvergensi krisis  

yang kita hadapi.  Kumi Naidoo Kumi Naidoo 

 

Ketika orang-orang cukup puas sekadar 

memainkan peran, kita berani mengajukan 

berbagai pertanyaan sulit.  Greta Thunberg Greta Thunberg 

 

Hingga kita bertanya, kita hindari  

jalur yang membantu memulihkan sejarah 

masa depan yang hilang diinginkan  

namun belum tercapai.

Nnimmo BasseyNnimmo Bassey

Kita  

benar-benar  

harus menantang konsep-konsep  

dan struktur kekuasaan kita mungkin 

meremehkan upaya menguatkan  

gerakan. Tugas kita secara kolektif adalah  

melupakan ketidakadilan sistemik yang 

mendarah daging dalam diri dan untuk 

melawan sistem tersebut bersama-sama  

– bahkan, dan terutama, ketika hal itu 

menguntungkan kita juga. 

Mitzi Jonelle TanMitzi Jonelle Tan

Ini pertanyaan yang tepat, di 

saat yang tepat dalam sejarah.

Bill McKibbenBill McKibben
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