
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Keberadaan media massa menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan 

manusia saat ini. Media massa menjadi santapan sehari-hari masyarakat yang 

hidup di era informasi seperti sekarang. Media massa sebagai alat penghubung 

antar manusia, tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat itu sendiri. Karena 

kedekatannya dengan kehidupan manusia, peranan dan fungsi media massa 

menjadi penting di dalam ruang gerak kehidupan manusia. Media massa 

merupakan sumber kekuatan atau alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam 

masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber 

daya lainnya (McQuail, 1987). 

Berbagai jenis media saat ini sudah sangat beragam. Mulai dari media 

cetak, televisi, radio, film ataupun online. Dalam satu jenis media terbagi lagi 

menjadi bermacam-macam variasinya. Sebagai contoh, di dalam media cetak 

terdapat surat kabar, majalah, buku, buletin, sampai selebaran-selebaran yang 

isinya berupa isu-isu terkini ataupun kampanye terselubung calon kepala daerah. 

Ada media yang dikelola secara profesional ataupun secara amatir berbekal 

semangat untuk berkreasi. 

Media massa yang banyak dijumpai masyarakat saat ini (RCTI, MetroTV, 

Kompas, Media Indonesia, Tempo, dll) dapat dogolongkan pada media massa 

mainstream. Hal-hal yang cenderung melekat pada media mainstream yaitu 



publikasi berskala besar, kontennya merupakan budaya dominan atau polpuler, 

sistem yang kapitalis atau orientasi pada bisnis, menyebarkan pesan seluas-

luasnya ke semua khalayak (Eni Maryani, 2011:68).  

Berbeda dengan media alternatif atau non-mainstream, cirinya seperti 

kebalikan dari media mainstream. Diantara ciri-ciri itu antara lain: organisasi 

bersifat kolektif/komunitas, publikasi bersakala kecil, mengangkat budaya 

minoritas, hidupnya tak tergantung pada iklan, orientasi bukan kepada profit 

melainkan untuk membentuk ruang publik. 

Salah satu fenomena yang ingin penulis angkat adalah kekhasan sebuah 

media alternatif zine. Dibentuk oleh sejarah panjang media alternatif di Amerika, 

zine sebagai sebuah bentuk media lahir pada tahun 1930-an. Pada saat itu para  

penggemar fiksi-fiksi ilmiah, melalui perkumpulan-perkumpulan yang mereka 

buat membuat media yang mereka sebut fanzine sebagai cara untuk berbagi cerita-

cerita fiksi ilmiah, opini serta berkomunikasi di antara mereka.Selanjutnya, pada 

tahun 1970-an, fenomena zine muncul saat penggemar musik punkrock membuat 

media sendiri dan itu merupakan rekasi perlawanan terhadap media-media musik 

popular pada umumnya (Stephen Duncombe dalam Sadewa, 2006). 

Zine, atau sebutan dari fanmagazine memang pada sejarahnya tersebut 

diciptakan sebagai respon atau perlawanan dari media massa mainstream yang 

isinya cenderung sama satu dengan yang lain. Sebab itu, biasanya zine berisi hal-

hal yang bersifat menggugah atau provokatif dengan konten yang tidak dimiliki 

oleh media mainstream. Oleh karenanya, zine dipandang sebagai salah 

satu genre media alternatif (Atton dalam Maryani, 2011). 



Hal lain yang cukup melekat erat pada zine adalah proses pembuatannya 

yang dikenal dengan istilah DIY (do it yourself). Istilah itu mengandung arti 

segala sesuatu yang kita ciptakan berasal dari kemampuan diri sendiri, 

mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki diri sendiri untuk menciptakan 

sebuah karya. Bagi mereka (penggiat zine), istilah DIY menjelma menjadi 

semangat yang siap untuk diaplikasikan. Mulai dari pencarian sebuah gagasan, 

penulisan informasi, mendesain layout, mencetak zine sampai pada 

pendistribusiannya. Itu dilakukan oleh si pembuat zine. Ada yang bekerja secara 

kolektif dan banyak pula pembuat zine yang bekerja seorang diri. 

Fenomena keberadaan zine menunjukkan indikasi perkembangan sebuah 

masyarakat. Mengingat media alternatif bisa menyumbang pada kemajuan negara 

dan masyarakat. Tetapi untuk melakukan ini mereka harus melewati proses 

perbaikan di dalam dirinya sendiri (Frederick W. Schieck, 2003). Untuk itu, zine 

juga memerlukan sebuah pengelolaan yang efektif di dalamnya. Agar produk yang 

dihasilkan dapat diterima khalayak sesuai visi dan misi media itu sendiri. 

Salah satu media alternatif zine yang cukup lama hadir di tengah-tengah 

masyarakat adalah Commonground Zine. Zine ini mengangkat tema musik 

independent, khususnya yang ada di Kota Malang-Jawa Timur, yang juga 

merupakan kota asalnya. Zine yang bersifat gratis ini dikelola secara kolektif, dan 

telah mengeluarkan dua puluh enam edisi dengan usia yang mampu bertahan 

selama empat tahun (2008-2012). 



Secara tampilan, Commonground Zine tak kalah dengan majalah-majalah 

mainstream yang ada, good looking dan terkesan bermodal. Secara isipun hampir 

sama, penuturan bahasa, grafis dan iklan yang ada dikemas dengan apik. Soal 

pendistribuasian, Commonground Zine sudah menyebar ke beberapa kota-kota 

besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Samarinda, 

Mataram, dan kota-kota lainnya. 

Sebagai sebuah organisasi, hal menarik dan menjadi pertanyaan dalam 

media alternatif Commonground Zine adalah: bagaimana bentuk/karakter 

organisasi yang ada di dalamnya, upaya apa yang dilakukan anggota organisasi 

dalam pengontrolan organisasi Commonground Zine,  serta faktor apa saja yang 

memengaruhi keberlangsungan hidup Commonground Zine. Dari fenomena itu, 

penulis mengemasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: ORGANISASI 

PENERBITAN MEDIA ALTERNATIF (Studi pada Media Alternatif 

Commonground Zine). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk/karakter organisasi Commonground Zine? 

2. Upaya apa yang dilakukan anggota organisasi dalam pengontrolan 

organisasi Commonground Zine? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberlangsungan hidup 

Commonground Zine? 



C. TUJUAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk/karakter organisasi Commonground Zine 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan anggota organisasi dalam 

pengontrolan organisasi Commonground Zine 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan 

hidup Commonground Zine 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi 

bagi insan akademis di dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan media alternatif. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi pegiat 

media alternatif. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan 

evaluasi Commonground Zine. 

 


