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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peran media massa yang 

setiapharinya menjadi wadah untuk menyalurkan informasi dalam hal apapun. 

Artinya komunikasi massa adalah hal yang haram untuk ditinggalkan oleh 

manusia pada saat ini. Radio, internet, buku, koran, televisi, blog adalah beberapa 

media yang saat ini sering ditemui. Semua kalangan manusia dipaksa untuk akrab 

dengan media massa tersebut jika tidak ingin tenggelam dalam ketertinggalan dan 

kebodohan. Maka dari itu harapan kita semua adalah kejujuran dan objektifitas 

media massa yang harus selalu terjaga agar informasi yang diberikan selalu 

memberikan nafas baru kepada siapa saja yang mengkonsumsinya. 

Namun saat ini media mainstream sudah banyak yang meninggalkan sifat 

dasarnya sebagai media yang jujur, tidak berpihak dan objektif. Dikarenakan 

media mainstream kebanyakan hanya mementingan komoditas dan keuntungan 

sehingga meninggalkan objektifitasnya. Peranan media massa yang semacam itu 

yang tampaknya menggejala di kalangan media massa telah menjadikan media 

massa kehilangan jatidiri yang sesungguhnya. Media massa sudah tidak lagi 

mempedulikan fakta yang sebenarnya melainkan bila perlu “menciptakan” fakta 

untuk mendapatkan legitimasi atas keberpihakan pada mereka yang pragmatis. 

Media massa meninggalkan prinsip keseimbangan (cover both side) sehingga 



2 

 

seringkali me-mlintir berita. Pada giliranya media massa mengalami kemrosotan 

kredibilitas kalau tidak boleh disebut kehilangan kredibilitas. (Pareno, 2005: 12) 

Ada beberapa kelompok masyarakat atau kalangan tertentu yang muak 

dengan tingkah laku media saat ini mulai meninggalkan media mainstream dan 

lebih percaya media alternatif untuk dikonsumsi. Komunitas Underground adalah 

kelompok yang dipandang mempunyai peran yang cukup dominan dalam 

melawan hal-hal semacam itu. Komunitas Underground yaitu sebuah subkultur 

yang lahir dengan didasari motif resistensi terhadap kemapanan sistem nilai dan 

norma yang ada di masyarakat dominan. “These subcultures appear to have 

members who are much less alienated from their own being and are often seen 

trying to reclaim their subjective powers. Members of subcultures, regardless of 

how oppressed, have often succeeded in finding a solidarity and understanding 

amongst themselves that is lacking in mainstream society.” (O’hara, 1999: 23) 

Tentu keberadaan Komunitas Underground tidak dapat diremehkan 

dengan segala alasan yang ada. Media massa berperan dalam menciptakan sebuah 

kultur baru di Indonesia, dan sejak itu mulai muncul kelompok-kelompok 

masyarakat underground di beberapa daerah seperti Bandung, Jogjakarta, 

Surabaya, dan Malang, dimana di setiap daerah memiliki ciri khas yang bersifat 

dasar mengikuti budaya daerah masing-masing. Dalam komunitas underground 

terdapat beberapa hal seperti menyampaikan pikiran, pandangan, 

mengaktualisasikan diri, membangun masyarakat, dan semua nilai-nilai baik, 

dimana mereka menggunakan musik, tarian, busana, dan juga memproduksi 
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media secara independen. Bisa dikatakan media yang diproduksi sekaligus 

dikonsumsi oleh Komunitas Underground adalah media alternatif. 

Media alternatif adalah media yang tidak terdiri dari komoditi-komoditi 

seperti pengiklan, media yang tidak berada pada arus utama seperti halnya media 

mainstream kebanyakan (koran, radio, televisi, majalah, film, Internet, dll). Media 

alternatif sering bertujuan untuk menantang kekuatan-kekuatan yang ada, untuk 

mewakili kelompok marjinal, dan untuk mendorong horisontal hubungan antar 

masyarakat. 

Salah satu media alternatif yang digunakan Komunitas Underground 

adalah Zine. Nama “Zine” diambil sebagai kependekan dari fanzine dan berasal 

dari potongan huruf magazine (majalah). Zine biasanya merupakan sejenis media 

cetak atau fotocopy-an (format hardcopy lebih mirip newsletter/bulletin kecil) 

yang diedarkan dalam jumlah terbatas dengan ruang lingkup yang terbatas pula. 

Zine sendiri tujuan publikasinya adalah sebagian besar untuk berbagi informasi 

dan ide-ide semata, sehingga dijual murah mungkin untuk mengembalikan modal 

si pembuatnya atau malah gratis. 

Pada keseluruhan zine yang terkonsep banyak kemiripan dengan majalah, 

hanya saja pengorganisasiannya tidak harus ditulis secara profesional, isi dan 

format tidak harus selalu sama, yang biasanya dicetak dengan sistem fotocopy. 

Tidak terikat dengan deadline dan jumlah cetakanya pun disesuaikan dengan isi 

kantong pembuatnya yang biasanya diperbanyak dengan mesin fotocopy. Topik 

yang mungkin termuat dalam satu zine pun sangat luas, bisa beragam mulai dari 
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isu sosial-politik, opini pribadi, atau kebanyakan agenda komunitas underground 

yang jarang diangkat untuk dijadikan berita oleh media-media mainstream. 

Singkatnya, zine adalah media cetak dengan kebebasan penuh dalam 

memproduksi maupun berkreasi. (http://www.scribd.com/doc/5536982/Zine-

Manifestasi-Jurnalisme-Mandiri-Ideal-Dalam-Media-Komunikasi-Komunitas-

Sub-Budaya/ diakses 12 Mei 2014) 

Tetapi di era digital ini zine cetak mulai sering ditinggalkan oleh orang-

orang yang seharusnya sangat akrab dengan media alternatif ini yaitu komunitas 

underground. Dan membuat beberapa pembuat zine cetak mulai hengkang dari 

mesin fotocopy mereka dan mulai berpindah di dunia maya. Webzine adalah 

revolusi baru dari zine cetak yang dinilai menghabiskan biaya dan tenaga para 

pembuatnya. Berbekalkan blog gratis para pembuat zine ini menumpahkan 

seluruh ideologinya untuk dapat dikonsumsi oleh para pembaca. Pembaca 

kebanyakan adalah orang-orang dikalangan komunitas underground itu sendiri. 

Karena konsep zine di awal kelahiranya adalah dampak dari kerapuhan media 

mainstream yang artinya hanya kalangan tertentu saja yang mengkonsumsi yang 

tentu saja tidak lagi percaya sepenuhnya dengan media mainstream. Karena zine 

adalah media dan juga alat sebagai pengangkat identitas komunitas underground 

yang agendanya adalah sebuah perlawanan (Counter-culture) yang “sadar sosial” 

dan “melek media”. 

Brankas webzine adalah salah satu webzine di Kota Malang yang sudah 

lebih dari 2 tahun berada dalam tengah-tengah komunitas underground Kota 

http://www.scribd.com/doc/5536982/Zine-Manifestasi-Jurnalisme-Mandiri-Ideal-Dalam-Media-Komunikasi-Komunitas-Sub-Budaya/
http://www.scribd.com/doc/5536982/Zine-Manifestasi-Jurnalisme-Mandiri-Ideal-Dalam-Media-Komunikasi-Komunitas-Sub-Budaya/
http://www.scribd.com/doc/5536982/Zine-Manifestasi-Jurnalisme-Mandiri-Ideal-Dalam-Media-Komunikasi-Komunitas-Sub-Budaya/
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Malang. Mengandalkan platform mikroblog tumblr mereka menuangkan tulisan-

tulisanya untuk siap di konsumsi oleh anak-anak muda Malang. Berita yang 

dimuat adalah kebanyakan tentang gigs dan segala macam hal tentang musik-

musik underground dan beberapa tentang kritik sosial dari sang penulis. Memang 

tidak banyak pemuda mengkonsumsi zine atau webzine seperti Brankas. 

Kebanyakan dari konsumen webzine adalah orang-orang yang tidak lagi percaya 

dengan media mainstream. Brankas webzine terlihat sangat bersih dari iklan-iklan 

seperti web-web lain. Karena memang pada dasarnya media alternatif tidak 

mementingkan keuntungan. Ini menjadi masalah besar para penggiat zine untuk 

tetap mengelola zinenya agar bertahan dalam setiap masalah seperti sumber dana 

dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu peneliti menganggap sangat penting bagaimana 

pengelolaan zine cetak maupun webzine saat ini. Dan bagaimana pengelola zine 

masih bertahan dalam ideologinya untuk tetap mempertahankan zine sebagai 

media alternatif komunitas underground. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah 

“Bagaimana manajemen pengelolaan Brankas Webzine sebagai media alternatif 

komunitas underground Kota Malang?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penulis adalah untuk 

mengetahui bagaimana menejemen pengelolaan Brankas Webzine media alternatif 

komunitas underground di Kota Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

perkembangan Ilmu Komunikasi dan menambah pengetahuan yang 

berhubungan dengan media massa, dalam hal ini kaitannya dengan peran 

Komunitas Underground Kota Malang sebagai produsen dan konsumen Media 

Alternatif. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian kali ini kiranya dapat memberikan gambaran yang akurat 

bagaimana Media Alternatif seperti Webzine dapat dipahami manajemen 

pengelolaanya oleh Komunitas Underground Kota Malang atau pun 

masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


