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ABSTRAK 
 
 

MEKANISME SURVIVAL PENERBIT INDIE DALAM MENGHADAPI 

PERSAINGAN DUNIA PENERBITAN DI KOTA YOGYAKARTA 

Irvina Anggraini 
 
 

Penerbit independen atau biasa disebut dengan penerbit indie merupakan salah satu 
penerbit yang banyak ditemukan di Kota Yogyakarta. Penerbit indie memiliki 
fasilitas, jasa dan sistem penerbitan yang memudahkan penulis, khususnya penulis- 
penulis baru sehingga dapat menerbitkan bukunya tanpa harus melewati 
persyaratan dan seleksi ketat sehingga akan berakhir di meja redaksi. Indie Book 
Corner, Leutikaprio, Samudra Biru, K-Media dan Diandra Kreatif merupakan 
penerbit-penerbit indie yang bertempat di Yogyakarta. Selain penerbit indie, 
terdapat pula penerbit mayor yang ada dan mendominasi dunia penerbitan 
khususnya di Yogyakarta, dominasi ini dirasakan oleh penerbit indie sehingga 
muncullah suatu resistensi atau upaya dalam mengurangi dan menghilangkan 
dominasi ini. Berbeda dengan penerbit mayor yang memiliki sistem penerbitan 
royalti, mayoritas penerbit indie telah menggunakan sistem print on demand 
dimana penulis yang berinisiatif untuk menerbitkan dan membiayai penerbitan 
naskahnya sendiri berdasarkan pesanan, hal ini memberikan keuntungan baik bagi 
penerbit maupun penulis karena tidak harus membutuhkan modal yang besar dan 
mengurangi risiko buku tidak terjual. Adanya persaingan yang terjadi membuat 
penerbit indie memiliki suatu strategi bertahan hidup tersendiri baik melalui 
kerjasama antar penerbit indie, penyesuaian yang dilakukan serta inovasi dari 
masing-masing penerbit indie. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi kasus menggunakan teori resistensi milik James C. Scott. 
Studi ini mengunakan bagaimana mekanisme survival dari penerbit indie ditengah 
maraknya persaingan dan dominasi yang ada. Penelitian ini memperoleh dua 
temuan tipologi penerbit indie dalam upaya resistensinya, yakni Pragmatis Resisten 
dan Performative Resisten. Studi ini juga mampu dikembangkan tidak hanya dalam 
lingkup mekanisme survival saja melainkan juga pada perkembangan penerbitan 
independen di Indonesia agar memperoleh temuan yang lebih luas lagi. 

Kata Kunci: Penerbit Indie, Mekanisme Survival, Resistensi, Performative 
Resistance, Pragmatis Resistance 
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ABSTRCT 
 
 

SURVIVAL MECHANISM OF INDIE PUBLISHERS ON FACING THE 

COMPETITION OF PUBLISHING IN YOGYAKARTA 

Irvina Anggraini 
 
 

An independent publisher or commonly referred to as an indie publisher is one of 
the many publishers found in the city of Yogyakarta. Indie publishers have some 
facility, service and publishing systems that make it easy for writers, especially new 
writers, so they can publish their books without having to go through complicating 
requirements and selection so that they will end up on the editorial desk. Indie, 
Leutikaprio, Samudra Biru, K-Media and Diandra Kreatif Book Corner are indie 
publishers located in Yogyakarta. In addition to indie publishers, there are also 
major publishers that exist and dominate the publishing world, especially in 
Yogyakarta, this dominance is felt by indie publishers so that there is appear a 
resistance or an effort to reduce and eliminate this dominance. Unlike the major 
publishers who have a royalty publishing system, the majority of indie publishers 
have used a print on demand system where writers who take the initiative to publish 
and finance their own script based on orders, this provides benefits for both 
publishers and writers because they do not have to require large capital and reduce 
the risk of unsold books. The existence of competition that occurs makes indie 
publishers have a separate survival strategy both through cooperation between indie 
publishers, adaptation and innovation of each indie publisher. This study uses a 
qualitative approach with a case study method using James C. Scott's resistance 
theory. This study summarizes how the survival mechanism of indie publishers in 
the middle of competition and dominance. This study obtained two typology 
findings of indie publishers in their resistance efforts, namely Pragmatic Resistant 
and Performative Resistant. This study can be more develop to examine not only 
about survival mechanism but also about development of independent publishers to 
obtain broader findings. 

Kata Kunci: Penerbit Indie, Mekanisme Survival, Resistensi, Performative 
Resistance, Pragmatis Resistance 
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