


 Terjadi di luar jalur resmi 

 Mengkomunikasikan  pandangan, sikap dan 
tuntutan  rakyat/kelompok kepentingan 

 Dilakukan oleh seorang/lebih sebagai wakil 
dari rakyat/kelompok kepentingan 

 Komunikasi langsung dengan pejabat/politisi 
(tidak melalui perantara), dalam 
perkembangannya juga efektif dengan 
komunikasi tidak langsung 

 



Lobier 

Korban + 
masyarakat 

Lobier 

Legislatif / 
pemerintah 

+ 

+ 



Politisi / pejabat  

 Merubah kebijakan, keadaan tertentu, 
kebijakan yg lagi hangat diperbincangkan. 

 Memperhatikan keluhan rakyat 

 Tetap sadar untuk peduli pada rakyat 



 Bergantung pada issu 

 Sasaran yang ingin dituju (keadilan, 
demokratisasi, anti eksploitasi) 

Mereka adalah ; 

 Politisi lokal/kawakan 

 Pejabat lokal 

 



 Pertemuan pribadi  
 Siapkan ringkasan Tertulis 
 Lakukan secara berulang 

(sabar) 
 Pilit waktu dan moment yang 

tepat 
 Percakapan via telphon 

 Efektif  untuk kebutuhan 
mendesak dan serba cepat 

 Sudah ada komunikasi 
sebelumnya, sudah dikenal 
(tatap muka langsung 

 Lakukan berulang dan tetap 
crosscheck 

 Surat tertulis pribadi  
 Ada kesempatan untuk 

membaca 
 Perlu ada tindakan lain 
 

 Surat secara pribadi ke beberapa 
orang secara terpisah 
 Secara umum pada banyak 

orang 
 Secara khusus untuk satu/dua 

orang tertentu 
 Surat Terbuka 

 Surat diakhiri tanda tangan 
banyak orang 

 Satu ide 
 Banjir pesan Elektronik 
 Pernyataan 

 



 Kampanye media 
massa 

 Kampanye politik 
dengan sasaran 
khusus 

 Sengatan media 
massa 

 Minta bantuan 
profesional 

 

 Melalui organisasi 
masyarakat 

 Melalui Partai Politik 

 Unjuk rasa Massa 

 Bikin Partai Politik 



 Sebelum pemilihan umum 

 Sebelum suatu issu dimasyarakatkan 

 Pada puncak publisitas 

 Sebelum perdebatan parlemen 

 Selama pembahasan parlemen 

 



 Nalar yang memikat 

 Ingatkan idiologi mereka 

 Katakan yang benar 

 Kaitkan dengan minat pribadi 

 Dukungan si orang baik 

 Ancam, Jangan kasih Hati 



KELOMPOK 3 

 Laporan warga akan 
jembatan rusak akibat 
hujan besar 

 

Tugas : 

1. Objek  Investigasi & 
Sasaran Loby 

2. Cara Investigasi 

KELOMPOK 4 

 Alokasi Anggaran 
Pemda tidak 
berperspektif Kesehatan 
& Pendidikan 

Tugas : 

1. Objek  Investigasi &  
Sasaran Loby 

2. Cara Investigasi 

 


