
Data Buku: 
Penulis : Nurudin 
Judul  : Hubungan Media Konsep dan Aplikasi 
Penerbit : RajaGrafindo Persada, Jakarta 

      Tahun  : 2008 
 

Era Baru, Revolusi PR 
 

 
Tidak sedikit mahasiswa komunikasi yang belum mengerti bahwa hubungan media 

sangatlah penting dalam dunia modern ini. Mereka kebanyakan diajarkan persepsi bahwa 

pekerjaan sebagai Public Relations (PR) atau Humas hanya berurusan dengan bagaimana 

meningkatkan citra positif lembaga atau bagaimana menjaga identitas sebgai produk. Karenanya, 

apapun dilakukan untuk menuju tujuan itu. 

Sebenarnya, ada satu kegiatan yang dalam jangka panjang bisa mencapai tujuan itu yakni 

melalui hubungan media tersebut. Itu penting dilakukan mengingat kekuatannya, media massa 

(cetak dan elektronik) mampu menentukan seperti apa lembaga atau peprusahaan kita di masa 

datang. Inilah hal paling penting yang perlu diajarkan pada mahasiswa komunikasi, khususnya 

peminat kajian PR. Agar nanti ketika mereka benar-benar menjadi pejabat PR atau konsultan PR 

sudah punya modal melihat media massa sebagai faktor penting. 

Di sisi lain, saat ini sudah banyak lembaga konsultan yang memberikan nasihat untuk 

mengatasi krisis hubungan perusahaan dengan media. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang 

dilanda musibah dan merusak citra lembaga itu di mata masyarakat. Umumnya, mereka meminta 

nasihat dari lembaga konsultan tersebut apa yang harus dilakukannya. Perusahaan tersebut cukup 

menyediakan sekian ratus juta rupiah untuk dilakukan kampanye PR. Lambat laun krisis itu 

teratasi. 

Termasuk di sini, misalnya perusahaan tersebut akan meluncurkan produk baru. Tidak 

sedikit dari perusahaan mengalami kesulitan apa yang harus dilakukan agar produknya bisa 

dikenal masyarakat dan laku keras. Mereka ini sering memanfaatkan jasa konsultan PR atau 

komunikasi untuk mengatasi itu semua. 

Tak terkecuali, sebuah perusahaan yang sudah mau bangkrut, terus ada investor masuk dan 

akan digiatkan lagi kegiatan bisnisnya. Mereka juga merupakan sasaran empuk konsultan tersebut. 

Tapi, mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengatasi itu semua. Meskipun 

yang berkaitan dengan media massa sekalipun. 

Tetapi tidak sedikit perusahaan yang dengan modal kecil tapi  punya imajinasi besar untuk 

membesarkan perusahaan merasa kesulitan tentang apa yang harus dilakukan. Pergi ke konsultan 

harus mengeluarkan uang banyak, sementara produk harus secepatnya diketahui masyarakat.  

Buku ini akan menjadi konsultan perusahaan atau lembaga Anda sendiri. Artinya, tidak perlu 

lagi semata-mata memakai jasa konsultan Anda bisa melakukannya sendiri berdasarkan petunjuk 

buku ini. Satu hal yang dibidik dan harus dilakukan di awal kampanye produk adalah berhubungan 



dengan media massa. Alasannya, media massa akan ikut menentukan hidup matinya perusahaan. 

Dalam bahasan selanjutnya, nanti Anda akan melihat betapa besar kekuatan media dalam 

mempengaruhi khalayak, sehingga ketidakmampuan memahami dan berhubungan baik dengan 

media massa menjadi titik awal kehancuran lembaga. 

Masing-masing dari kita adalah “pejabat humas” untuk dirinya sendiri. Bagaimana 

membangun hubungan positif, itu semua menjadi kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari media 

massa. Seorang pejabat pemerintah misalnya, perlu berhubungan dengan media secara baik agar 

citra dirinya positif dimana masyarakat. Itu semua memerlukan sebuah strategi dalam menghadapi 

wartawan. Dan buku ini menyediakan untuk itu. Dalam buku ini sering dipakai istilah pers dan 

media massa. Dua kata itu artinya sama. Pers dalam arti sempit menunjuk pada media cetak saja, 

sedangkan dalam arti luas menunjuk pada media cetak dan elektronik. Maka, media massa adalah 

media komunikasi massa (cetak dan elektronik). 

 Sehingga sasaran buku ini jelas, mahasiswa peminat kajian PR dan media massa serta para 

calon manajer dan konsultan PR.  Sebab, merekalah yang nantinya akan berada di garis terdepan 

ketika berhubungan dengan media. Bahkan image  positif tidaknya lembaga, berada di tangan 

mereka. Merekalah yang mengetahui problem apa yang terjadi pada perusahaannya dan apa yang 

harus dilakukannya.  

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih pada Bambang Mugono 

dari AAJ Komunika atas masukannya yang cerdas dan mendasar pada buku ini.  Semoga buku ini 

berkenan dan bermanfaat. Amien ya rob al ‘alamin. 
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