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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media cetak merupakan salah satu media komunikasi yang bersifat massa. 

Sejak dahulu hingga sekarang media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan 

lain sebagainya masih menjadi rujukan utama masyarakat untuk memperoleh 

informasi terbaru baik berita lokal maupun internasional. Menurut hasil survey 

tentang Digital Ad Ratings dan Consumer Media View yang dilakukan oleh 

Nielsen Media pada kuartal ke tiga tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari 17 

ribu responden yang tersebar di 11 kota, 83% masih membaca media cetak 

koran. Disebutkan dalam hasil survey tersebut alasan utama dari banyak pihak 

yang membaca media cetak adalah karena beritanya dapat dipercaya. 

Zine (dibaca: zi’n), merupakan media cetak alternatif yang dikenal dan 

biasa digunakan oleh komunitas untuk ikut andil dalam dunia media cetak 

maupun literasi. Eksistensi zine saat ini menjadi hal yang penting dalam 

pergerakan kampanye sosial maupun penyebaran dogma pada masyarakat 

Eropa dan Amerika. Contohnya pada isu feminisme yang terjadi di Amerika: 

penelitian yang dilakukan oleh Annenberg School for Communication 

University of Pennsylvania pada tahun 2015 mengungkap bahwa kesuksesan 

pergerakan komunitas aktivis feminisme didukung oleh zine yang mereka buat 
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secara independen dan berkepanjangan sejak sebelum dan setelah maraknya isu 

feminisme tersebut. 

Karya-karya dari pembuat zine yang biasa disebut sebagai zinester. 

Komunitas-komunitas seperti penggiat seni, kreatif, dan musik di Indonesia 

memproduksi zine sebagai media untuk menyebarkan karya-karya mereka 

kepada umum. Terbukti dari banyaknya acara yang bertajuk Zine Fair di 

berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, juga Malang. Dilansir dalam 

malangtoday.net pada 30 Juli 2018 lalu Komunitas dan kolektor zine di Kota 

Malang dikumpulkan dalam gelaran Malang Zine Fair sebagai pameran zine 

dari tahun sebelum dan sesudah tahun 2000.  

Media zine digiati oleh komunitas punk baik itu di Eropa, Amerika, 

maupun di Indonesia. Anggapan bahwa zine adalah media yang independen 

tanpa campur tangan pemerintah menjadi alasan utama komunitas punk 

membuat dan membacanya. Jurnal berjudul Perkembangan Zine di Bandung, 

Media Informasi Komunitas Bawah Tanah karya Hary Ganjar Budiman 

ejurnalpatanjala.kemdikbud.go.id mengungkapkan Mike Gunderloy yang 

merupakan seorang editor fanzine Factsheet Five mengatakan bahwa zine 

merupakan produk cinta akan ekspresi, berbagi dan cinta akan komunikasi. 

Punk di mata masyarakat dianggap sebagai anak jalanan atau pengamen yang 

sering membuat resah dengan penampilan yang mencolok adalah kumpulan 

orang yang tidak berpendidikan. Namun, di Indonesia komunitas punk justru 

aktif dalam kegiatan baca dan tulis zine. 
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Food Not Bombs (a short history of Food Not Bombs in Halifax) adalah 

sebuah zine asal Halifax, Kanada yang ditulis oleh penulis yang bernama pena 

D.B pada tahun 2006. Food Not Bombs sendiri adalah gerakan kampanye sosial 

anti nuklir di Amerika yang diawali oleh delapan orang yang bernama Jo 

Swanson, Mira Brown, Susan Eaton, Brian Feigenbaum, CT, Jessie Constable, 

Amy Rothstien dan Keith McHenry. Gerakan tersebut lahir pada tahun 1980 

yang bertujuan sebagai protes untuk menghentikan aktivitas stasiun nuklir 

Boston timur  Seabrook. Food Not Bombs saat itu menjadi gerakan penolakan 

oleh masyarakat di New Hampshire, Amerika Serikat yang kebanyakan adalah 

mereka yang tidak mempunyai rumah, tidak punya cukup uang, dan pengemis 

yang kekurangan untuk sekedar membeli makan. Fokus kampanye dan 

protesnya saat itu adalah menyadarkan pemerintah bahwa makanan dan tempat 

yang layak adalah hal yang lebih penting daripada menghabiskan uang untuk 

perang. 

Saat ini, gerakan Food Not Bombs telah menyebar keseluruh dunia 

termasuk Indonesia. Dilansir dari media daring catatankaki.info Gerakan ini 

juga pernah menjadi tema utama dalam diskusi di Universitas Hasanuddin pada 

tanggal 11 Maret 2016. Menurut hasil diskusi tersebut siapapun bisa melakukan 

Food Not Bombs dan gerakan tersebut telah menjadi gerakan yang digolongkan 

sebagai transnational sosial movement atau gerakan sosial lintas negara. Dalam 

britannica.com, transnational sosial movement sendiri berarti gerakan sosial 

tersebut adalah gerakan yang berkelanjutan yang dilakukan di banyak negara 

dengan tujuan sebagai kampanye perubahan dalam lingkup sosial dan politik. 
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Gerakan Food Not Bombs bukan merupakan gerakan yang digagas dalam 

lingkup punk. Komunitas punk dalam penelitian ini bukan merupakan punk 

yang berdasarkan persepsi pada masyarakat. Namun lebih kepada orang-orang 

yang memang hidup dan beraktivitas sebagai punk yang tidak mengusung 

ideologi DIY (Do it Yourself). Di Indonesia praktek Food Not Bombs sering 

dilakukan dan digelar sebagai acara untuk bersama oleh kelompok punk tak 

terkecuali di Kota Malang. Food Not Bombs seringkali di pasang dalam poster 

acara musik maupun bedah buku atau film yang diselenggarakan oleh 

komunitas punk, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan penerapan 

gerakan Food Not Bombs yang asli. Maka dari itu, melalui studi resepsi 

terhadap penikmat musik punk di Kota Malang peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pemahaman mereka terhadap gerakan Food Not Bombs dan apa saja 

hal yang menjadi landasan untuk mengadakan acara Food Not Bombs dalam 

acara yang kerap mereka selenggarakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini ialah Bagaimana penikmat musik punk di Kota Malang 

memaknai pesan-pesan dalam zine Food Not Bombs? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari 

penelitian yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui pemaknaan pesan-pesan 

dalam zine Food Not Bombs oleh penikmat musik punk di Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Akademis 

1. Sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis yang akan 

dilakukan di masa mendatang. 

2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam lingkup ilmu 

komunikasi dalam  memahami studi resepsi tentang media cetak. 

B. Praktis 

1. Sebagai pengalaman pribadi penulis dalam melakukan penelitian yang 

bersifat sosial. 

2. Menambah wawasan peneliti dan pembaca dalam memandang 

eksistensi kelompok punk. 

3. Sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam segala bidang yang 

berhubungan dengan dunia akademik. 


