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l, eterbukaan demokrasi pasca reformasi dan perubahan

l\ teknologi di satu sisi memberikan implikasi positif bagi
I \media massa, namun di sisi lain justru melahirkan
ancaman bagi media. Media yang tidak siap pada perubahan di
dua ranah ini bisa tersingkir dari persaingan. Keterbukaan
demokrasi di ranah media juga melahirkan buah simalakama
bagi pers di daerah. "Liberalisasi" media menyebabkan media
dari fakarta dengan cepat dan massif menyerbu daerah melalui
sistem jaringan. Pers di daerah yang secara modal jelas kalah
dengan pers besar dari Jakarta harus berhadapan vis a vis
dengan konglomerasi dari Jakarta.

Buku ini adalah pengantar untuk masuk ke ranah kajian
manajemen media dengan melihat pada sisi teori dan praktek,
mulai dari media cetak sampai penyiaran, baik dalam bentuk
media penyiaran radio maupun media penyiaran televisi.
Pendekatan dalam semua bagian dalam buku ini adalah pada
aspek manajemen media, mulai dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk melengkapi dan memudahkan pemahaman kita
mengenai manajemen media, pada beberapa bagian ada
contoh-contoh kasus dan hasil-hasil risetyang relevan.
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