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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 
 

Penerbit independen merupakan penerbit yang saat ini sedang banyak di 

soroti, terutama dengan eksistensi dan mekanisme mereka dalam dunia penerbitan 

saat ini. Setiap penerbit independen memiliki mekanisme survival mereka masing- 

masing dalam bersaing didalam masifnya aktivitas penerbitan, khususnya di Kota 

Yogyakarta. Masifnya aktivitas penerbitan di Kota Yogyakarta juga didorong 

dengan adanya berbagai macam penerbit, baik itu penerbit besar maupun penerbit 

independen. Penerbit mayor sebagai pemegang modal dan akses yang besar 

menjadikan mereka memiliki kuaasa di dunia penerbitan, khususnya di Kota 

Yogyakarta, salah satunya adalah dominasi pada sector pasar dimana buku terbitan 

penerbit mayor mampu menguasai berbagai macam toko buku hingga berbagai 

macam marketplace lainnya. 

Penerbit besar seperti Gramedia yang sudah hadir sejak 1974 telah menjadi 

penerbit yang memegang kendali pasar penerbitan. Bahkan, pada tahun 2004 

Gramedia sudah melakukan sejumlah kerjasama dengan penerbit asing (200 

penerbit) untuk meningkatkan kualitas penerbitannya. Dalam artian Gramedia 

sebagai salah satu penerbit besar sudah membangun sistem, dan menjalankannya 

selama bertahun-tahun hingga saat ini Gramedia mampu memiliki penerbit turunan 

seperti, Gramedia Pustaka Utama, Elex Media Komputindo, Gramedia Widiasarana 

Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia, dan m&c! Pengelompokan ini 

merupakan sistem yang juga dilakukan oleh Gramedia untuk dapat lebih 

menjangkau berbagai macam pasar. Sebagai kelompok penerbitan buku dengan 

pangsa pasar terbesar di seluruh Indonesia, atau yang sering disebut dengan Group 

of Book Publishing berencana meningkatkan penguasaan pasar dengan 

memperbanyak kuantitas dan meningkatkan kualitas produk. Total karya buku yang 

talah diterbitkan oleh penerbit Gramedia pada tahun 2009 mencapai hampir 5000 

judul dengan lebih dari 1000 judul best-seller. Data ini juga menunjukkan seberapa 
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mendominasinya penerbit besar dalam memegang seluruh pangsa pasar penerbitan, 

khususnya di Indonesia (Widuri, 2019). 

Menurut IKAPI dalam buku Industri Penerbitan Buku di Indonesia Dalam 

Data dan Fakta menyebutkan presentase penerbit besar (mayor) atau menengah 

mendominasi di wilayah Jakarta sebesar 60% diikuti oleh Jawa Tengah, Yogyakarta 

dan Jawa Timur sebesar 20%, kemudian Jawa Barat sebesar 17% dan Luar Jawa 

3% dengan total 542 penerbit. Data penerbit besar atau menengah tersebut 

berbanding terbalik dengan data penerbit kecil dimana presentase jumlah penerbit 

didominasi oleh wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur sebesar 48% 

dengan jumlah 313 penerbit yang tersebar di wilayah ini sedangkan jumlah total 

penerbit kecil di Indonesia sebanyak 652 penerbit. Adanya dominasi dari penerbit- 

penerbit mayor, dimana menurut data yang ada, pada tahun 2017 salah satu penerbit 

di Indonesia menguasai 61% pasar penerbitan (Nurjanah, 2017). 

Adanya kualitas yang mumpuni, baik dari segi modal, teknologi, dan 

redaksi memungkinkan kualitas buku keluaran penerbit mayor ini dapat terjamin. 

Seleksi yang ketat serta standar operasional yang mumpuni tetap tak menyurutkan 

niat para penulis untuk mengirimkan karyanya agar dapat diterbitkan oleh para 

penerbit mayor, hal inilah yang dimaksud sebagai dominasi kharismatik (Mustonen, 

2017; Webber, 1974). Maksudnya disini bahwa, penerbit mayor dengan reputasinya 

sebagai penerbit dengan standar dan kualitas tinggi serta seleksi yang ketat dan 

hanya meloloskan naskah-naskah yang sesuai pasar dan banyak diminati maka tak 

jarang adanya para penulis baru yang melakukan berbagai macam usaha untuk 

dapat menggandeng para penerbit mayor untuk menerbitkan tulisannya agar dapat 

dengan mudah dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga para penerbit mayor ini tidak 

sembarang menerbitkan naskah yang dikirim oleh para penulis tersebut. Terdapat 

berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menerbitkan suatu karya. 

Oleh karena itu tidak mudah bagi para penulis baru untuk menembus penerbit 

mayor dalam menerbitkan karya-karyanya. (Hein, 2018; Odlyzko, 2015). 

Fenomena dominasi tersebut yang kemudian menekan kemunculan 

resistensi penerbit independen, Penerbit independen sendiri merupakan penerbit 
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yang belum cukup besar dan memiliki keterbatasan dalam hal modal hingga akses, 

IKAPI Yogyakarta menyebutkan sejak tahun 1998 telah lahir penerbit-penerbit 

Penerbit 

bacaan yang berbeda, segar, baru dan tidak mengikuti pasaran. Hal tersebut 

mendorong berbagai penerbit baru yang tumbuh sehingga menjadikan aktivitas 

penerbitan di kota Yogyakarta padat (Adhe, 2007). 

Lahirnya penerbit indie sebagai pesaing dominasi para penerbit mayor juga 

memiliki berbagai macam hambatan. Terbatasnya modal dan akses, para penerbit 

indie seringkali masih perlu untuk bergantung pada sistem yang diterapkan oleh 

penerbit mayor untuk menjual belikan buku terbitan mereka. Dalam hal ini penerbit 

independen diminta untuk mengikuti regulasi pasar yang dikeluarkan oleh penerbit 

mayor. Sebagai contoh adanya regulasi untuk minima eksemplar untuk dapat 

menjual buku di toko Gramedia, minimal eksemplar yang harus dipenuhi sebesar 

2000 eksemplar. Adanya keharusan tersebut menekan dan menjadikan sebuah 

masalah bagi para penerbit independen, dengan keterbatasan yang dimiliki 

menyebabkan kebanyakan dari penerbit independen mengalami kebangkrutan. 

Sejumlah 2000 eksemplar yang sudah dikeluarkan melalui biaya produksi dan 

pengeluaran modal, seringkali tidak memberikan keuntungan, lebih buruknya 

banyak buku yang dikembalikan karena tidak laku di pasaran. Dengan demikian, 

pengeluaran yang sudah di keluarkan tanpa adanya hasil yang diperoleh 

mengharuskan para penerbit independen menutup usahanya. Melalui fenomena 

tersebut, juga menjadikan posisi penerbit independen ini berusaha dalam melawan 

atau mengurangi dominasi yang ada, oleh karena itu para penerbit indie ini memiliki 

cara tersendiri untuk mempertahankan eksistensi dirinya. 

Adanya dominasi menghadirkan kegiatan resistensi dan bentuk-bentuk 

dominasi juga mempengaruhi bentuk-bentuk resistensi yang muncul. Dalam era 

sekarang, tidak memungkinkan bagi pihak subordinat dalam melakukan 

perlawanan terbuka, mereka cenderung menggunakan cara yang lebih tertutup. 

Scott dalam (Campbell 2007) menyatakan bahwa menghindari klaim yang 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-4 

SKRIPSI  IRVINA ANGGRAINI 

 

 

 
 
 

dilakukan pihak dominan menjadi salah satu strategi yang paling efektif, dalam hal 

(Campbell & Heyman, 2007). Namun, realitasnya pihak subordinat ingin 

melepaskan diri dari regulasi yang telah diciptakan oleh pihak dominan, sama 

halnya dengan penerbit independen dimana mereka mencoba keluar dari sistem 

yang telah telah diciptakan oleh pihak mayor. Ketika pasar dan akses telah dikuasai 

perlu adanya sebuah inovasi, dan strategi bertahan untuk tetap menjaga eksistensi 

para penerbit indie ini untuk dapat terus bersaing dan bereksistensi di kancah dunia 

perbukuan, khususnya yang ada di Indonesia. Terdapat istilah aksi slantwise, 

dimana aksi ini adalah bentuk perlawanan secara tidak langsung kepada adanya 

dominasi (Campbell & Heyman, 2007). Sikap ini mendukung pada teori Scott 

mengenai perlawanan tertutup dimana, pihak resisten lebih cenderung melakukan 

kegiatan seperti menentukan strategi usaha, menentukan segmentasi pasar, hingga 

berjejaring untuk saling mendukung kepada sesame pihak subordinat. Dalam artian 

bukan lagi dalam bentuk protes secara langsung melainkan dengan mereka tidak 

mengikuti atau menghindari sistem, pasar, dan royalty yang telah diciptakan oleh 

penerbit mayor, disitulah bentuk aksi slantwise ini. 

Salah satu penelitian yang dilakukan di New York pada tahun 2018, 

mengetahui bagaimana para penerbit indie ini membangun brand atau merek 

mereka dalam hubungan komunitas. Ditemukan suatu kesimpulan bahwa dengan 

terus berhubungan bersama komunitas yang sama, para penerbit indie ini dapat 

saling mendukung dan menyesuaikan serta beradaptasi terhadap perkembangan 

yang terus terjadi. Kemudian juga ditemukan bahwa dengan membangun komunitas 

yang sama dapat memperbaiki posisi mereka untuk membangun, memperluas 

koneksi dan jaringan untuk menawarkan produksi mereka (Hein, 2018). Dalam 

upayanya memperluas khazanah perbukuan di Indonesia juga mencoba untuk 

menjadi penyedia jasa penerbitan yang dibilang ramah kepada penulis, dimana 

dalam hal ini penulis juga akan diberikan keleluasaan dengan adanya kesepakatan 

tertentu mengenai jumlah eksempelar buku yang dicetak atau sering disebut dengan 

sistem baru yakni print on demand dimana hal trsebut 
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memungkinkan penulis melakukan request tentang bagaimana dan berapa 

eksemplar jumlah karya yang diterbitkan. Sehingga sistem yang awalnya berupa 

pembagian royalti, kini telah berubah yakni penulis secara mandiri membiayai 

penerbitan naskahnya sendiri, jangkauan distribusi buku, jasa editing hingga 

pengurusan ISBN. Istilah print on demand yang juga terkait dengan self publishing 

memungkinkan penulis sebagai centre of point yang membuat penerbit sebagai 

wadah untuk memfasilitasi penulis itu sendiri. Sementara itu, self publishing yang 

memungkinkan penulis melakukan segala sesuatu mulai dari editing naskah, cover, 

layout hingga mendistribusikan buku secara mandiri. 

Dalam hal ini, penulis harus aktif dalam hal memasarkan bukunya agar 

dapat dikenal oleh pembaca. Salah satu contoh keberhasilan self publishing pernah 

dilakukan oleh penulis kondang di Indonesia yaitu Dewi Lestari dengan nama pena 

diberi nama   serta Ika Natassa yang juga telah menelurkan banyak 

buku best seller 

cara ini, penulis benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri agar bukunya 

dapat dibaca dan dinikmati oleh banyak orang. Self-publishing dengan cara ini 

disebut sebagai melatih jiwa kewirausahaan penulis dan menguji strategi kreatif 

penulis agar karyanya dikenal oleh banyak orang (Fürst, 2019; Sanchez, 2017) 

Semakin berkembang besarnya penerbit, akan semakin kecil juga 

kesempatan bagi penulis khususnya penulis baru untuk mampu menerbitkan 

tulisannya melalui jasa mereka. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai karya 

kepenulisan di dunia sastra pada dewasa ini, tidak hanya pada karya cetak, dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menelurkan berbagai karya 

digital yang dapat dengan mudah diproduksi oleh pengguna. Selain menciptakan 

karya tulis, penulis juga menginginkan suatu kebutuhan bahwa karya yang dimiliki 

dapat menarik atensi bagi pembaca (Sanchez, 2017). Oleh karena itu, para penulis 

membutuhkan kerja sama dengan penerbit yang dalam hal ini adalah sebagai 

gerbang para penulis untuk memunculkan karya mereka ke masyarakat luas atau 

dalam konteks ini adalah pembaca. Penerbit yang merupakan mediator bagi author 
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dan reader memungkinkan perannya sebagai wadah dan distributor yang membantu 

author dan reader sehingga dengan adanya penerbit akan memudahkan mereka 

(Feather, 2003). 

Hal ini akan berbanding terbalik apabila melalui penerbit mayor hal tersebut 

otomatis didapatkan dengan catatan naskah sesuai dengan kriteria penerbit mayor. 

Para penerbit mayor juga mengutamakan keuntungan serta memilah dengan rinci 

naskah yang layak cetak. Berbeda dengan penerbit indie yang sesuai dengan 

keinginan penulis apabila menginginkan bukunya terbit, akan diterbitkan meskipun 

juga dengan kriteria dan kesepakatan tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa 

perlunya upaya lebih ekstra dari penulis untuk mencapai kesepakatan yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya 

di Kota Yogyakarta dimana para penerbit indie ini memiliki suatu cara tersendiri 

untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari melakukan kerja sama atau pameran 

seperti Kampung Buku Jogja yang diselenggarakan tiap tahun dengan tujuan 

mengokohkan eksistensi penerbit indie. Dengan berkumpulnya penerbit indie juga 

menarik perhatian pembaca. Sehingga, secara tidak langsung dan tanpa diminta 

pembaca akan mempromosikan atau memasarkan produk yang dipamerkan 

sehingga jangkauan penerbit indie ini menjadi semakin luas, selain itu dengan 

menggandeng banyak penerbit memiliki arti tersendiri bagi banyak orang serta 

dihadiri oleh berbagai komunitas khususnya pecinta sastra sehingga, di era dimana 

sosial media begitu menggelora membuat acara-acara seperti ini akan semakin luas 

ter-expose serta semakin menarik minat pengguna untuk paling tidak memeriksa 

buku-buku yang dipamerkan. Kemudahan yang ditawarkan oleh para penerbit di 

era teknologi saat ini tidak hanya dalam bentuk konvensional, namun juga dalam 

bentuk digital (Fürst, 2019). 

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi penerbit mayor maupun 

penerbit indie. Pesatnya perkembangan teknologi juga mempengaruhi penerbitan 

yang kini merambah ke ranah digital. Tak dipungkiri dengan keefektifan yang 

ditawarkan, membuat penerbitan buku dalam bentuk elektronik juga mulai 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-7 

SKRIPSI  IRVINA ANGGRAINI 

 

 

 
 
 

dikembangkan. Penerbit-penerbit di Indonesia seperti Gramedia yang memiliki e- 

book store Gramediana, kemudian Mizan yang memiliki Lumos dan perguruan- 

perguruan tinggi di Indonesia yang juga memiliki e-book store sendiri seperti Unair 

Press. Dengan adanya bentuk yang berbeda yakni elektronik memungkinkan suatu 

karya dapat dinikmati dan diakses oleh pengguna tanpa harus terhalang tempat, 

jarak dan waktu sehingga memungkinkan fleksibilitas penerbitan buku-buku 

elektronik ini lebih diminati (IKAPI, 2015). Memiliki persamaan dengan e-book 

store yang dimiliki oleh penerbit-penerbit besar yang menggunakan e-book store 

sebagai suatu media pemasaran yang memungkinkan penggunanya untuk membeli 

buku secara online tanpa harus mengunjungi tokonya (Davis, 2015; Kwanya, 2018) 

Pada ranah penerbit indie, untuk dapat terus bertahan serta berinovasi dalam dunia 

penerbitan yang ada dalam hal untuk dapat bersaing dengan penerbit mayor, sastra 

cyber turut menjadi sebuah alternatif dalam sebuah upaya memanfaatkan teknologi 

untuk terus hadir menyemarakkan dalam hal penerbitan karya-karya khususnya 

karya sastra agar dapat terus hadir dan dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. 

Sebagai contoh penerbit indie yang memanfaatkan sastra cyber yakni dapat berupa 

laman website untuk mendistribusikan produksi-produksinya. Seperti website Indie 

Book Corner yang memuat produksi-produksi karya sastra dengan berbagai genre 

sehingga memudahkan pembaca dalam mengaksesnya, hal tersebut tanpa juga 

melupakan penerbitan buku secara cetak atau fisik sehingga dengan hadirnya 

teknologi, penerbitan buku atau suatu karya sastra tidak hanya soal buku fisik 

maupun cetak melainkan pula dapat melalui sastra cyber dengan segala kemudahan 

yang ditawarkannya. 

Berdasarkan Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa selain penerbit 

mayor, keberadaan penerbit kecil juga turut dipertimbangkan oleh para penulis 

khususnya penulis-penulis baru ini (IKAPI, 2015). Adanya fenomena mulai dari 

dominasi penerbit mayor yang cukup besar menguasai pasar memungkinkan 

bagaimana penerbit indie memiliki suatu strategi dan inovasi baru baik secara 

mandiri maupun melalui komunitas untuk berusaha dalam mempertahankan 

eksistensinya agar tetap dapat bersaing. Dalam era sekarang ini usaha dalam 

menghilangkan dominasi dari pihak superdinant merupakan salah satu bentuk 
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resistensi, akan tetapi resistensi yang dimunculkan bukan lagi dalam bentuk, 

pemberontakan, atau aksi nyata (demo, boikot, dan lain sebagainya). Muncul istilah 

baru mengenai resistensi tertutup atau yang sering disebut dengan dispersed 

resistance (Lilja & Vinthagen, 2018). Dispersed resistance ini seringkali 

dimunculkan dengan cara-cara seperti, strategi bertahan hidup yang meliputi 

program atau produk saingan yang mampu bersaing dengan produk-produk pihak 

dominan, selain itu juga dapat dilakukan dengan menghindari pasar atau wilayah 

yang ditempati oleh pihak-pihak dominan. Hal ini juga yang nantinya dilakukan 

oleh penerbit independen dalam mekanisme survivalnya. 

Strategi bertahan hidup yang diperlukan mulai dari proses dan distribusi 

akan diperhatikan oleh penebit indie agar dapat memenuhi kepuasan baik penulis 

maupun pembaca untuk dapat terus menikmati karya-karya baru (Wilson, 2016). 

Pada fenomena yang terjadi di Indonesia, geliat penerbitan secara indie seringkali 

diidentikkan dengan self publishing dimana penulis berinisiatif atas dirinya sendiri 

untuk menerbitkan bukunya secara mandiri dengan biayanya sendiri dan juga 

memasarkannya secara mandiri. Hal tersebut yang merupakan salah satu 

penyesuaian sistem yang mampu dijalankan oleh penerbit indie dalam bertahan 

hidup di dunia penerbitan Yogyakarta. Penerbitan secara indie juga memiliki 

strategi lain dimana bisa dikatakan mereka merupakan skala kecil dari penerbit 

mayor, mengenai proses dan pemasaran juga hampir sama namun tidak dalam skala 

yang besar serta tidak dijanjikan pula dapat memasuki toko-toko buku besar 

(Amanaturrosyidah, 2017). Para penerbit independen juga menentukan pasar 

mereka sendiri agar mereka mampu memiliki spesifikasi dan targetnya masing- 

masing. 

Stiap penerbit indie memiliki responnya masing-masing terhadap dominasi 

para penerbit mayor yang meguasai dunia penerbitan, khususnya di kota 

Yogyakarta. Beberapa dari mereka ada yang sadar dan ingin menghilangkan 

dominasi tersebut, namun juga terdapat penerbit yang tidak menghiraukan adanya 

dominasi. Para penerbit indie yang sadar adanya dominasi, memiliki upaya- 

upayanya untuk menjatuhkan dominasi tersebut dengan berbagai cara (Scott, 1985). 
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Setiap penerbit memiliki spesifikasinya masing-masing dalam menentukan 

pasarnya. Dimulai dari menentukan segmen pembacanya, melalui karya-karya 

terbitannya para penerbit independen mampu melabeli diri mereka sebagai penerbit 

buku berjenis seperti apa, walaupun secara realitasnya mereka tidak menolak 

permintaan untuk menerbitkan buku-buku diluar mereka. Leutikaprio salah satu 

penerbit yang memiliki spesifikasi karya terbitan pada buku-buku bertema 

kesehatan, dimana hampir seluruh penulis-penulis yang bekerja sama dengan 

Leutikaprio merupakan penulis yang mayoritas menulis karya-karya kesehatan. 

Kemudian, juga terdapat penerbit-penerbit independen yang bergerak dalam 

penerbitan naskah-naskah wattpad seperti Diandra Kreatif. Bahkan, juga terdapat 

penerbit-penerbit independen yang memang secara khusus hanya menerbitkan buku 

akademik, seperti K-media. Dalam hal ini dapat disoroti bahwa melalui penentuan 

segmentasi terbitan setiap penerbit independen mencoba untuk memiliki 

spesifikasinya masing-masing. 

Untuk dapat bertahan dan berusaha dalam melawan dominasi yang ada juga 

memungkinkan penerbit indie memanfaatkan platform kepenulisan seperti wattpad 

dimana dengan adanya wattpad menjadi suatu peluang tersendiri bagi penerbit indie 

dikarenakan dengan kemudahan dan fasilitas jasa yang ditawarkan membuat 

banyak sekali penulis-penulis wattpad yang menerbitkan bukunya kepada penerbit- 

penerbit indie. Hal ini merupakan salah satu fenomena menarik dimana pada saat 

ini penulis telah memiliki penggemar atas tulisannya sehingga penulis dapat dengan 

mudah melakukan pre-order dan mencetak naskah ceritanya sesuai jumlah 

pemesan sehingga selain menguntungkan penulis dikarenakan sistem perputaran 

uang yang cepat dibanding sistem royalti juga merupakan peluang untuk tetap 

bertahan hidup dari penerbit indie itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan selera 

pembaca yakni tidak semua penulis mampu menulis sesuai permintaan pasar. 

Sehingga dengan adanya fenomena ini, setiap penulis telah memiliki lingkaran 

pembaca tersendiri sehingga tidak perlu memikirkan seleksi atau persyaratan ketat 

dari penerbit mayor. Dengan demikian, hadirlah penawaran yang menarik dari para 

penerbit independen yang ingin mewadahi setiap penulis-penulis baru, atau penulis 

yang tidak lolos seleksi penerbitan oleh penerbit mayor. 
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Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas, para penerbit indipenden juga 

mem-branding jasa mereka melalui metode-metode marketing dan promosi. 

Kegiatan marketing dan promosi juga merupakan metode yang dilakukan oleh 

perusahaan jasa untuk mampu mengenalkan produk jasa mereka agar mampu 

menjaring konsumen (Kanita, 2019). Penerbit independen merupakan penerbit 

yang mungkin keberadaan dan namanya belum dikenal oleh khalayak umum, itulah 

kenapa keberhasilan dan eksistensi mereka dalam dunia penerbitan juga ditentukan 

melalui kegiatan-kegiatan promosi dan marketing yang mereka lakukan. 

Indie Book Corner, Diandra Creative, dan Leutikaprio merupakan contoh 

dari penerbit indie yang namanya cukup dikenal di Indonesia. Selinier dengan hal 

itu, penerbit indie juga tak jarang diasosiasikan sebagai penerbit kecil, namun 

sebenarnya sebuah istilah kecil maupun indie dapat disamakan, atau dapat 

digunakan secara bergantian. Hal tersebut merujuk pada salah satu perusahaan non- 

conglomerate dalam dunia industri. Penerbit indie hanya memiliki perbedaan 

dengan penerbit mayor yaitu penerbit mayor termasuk dalam industri 

conglomerate, namun diluar perbedaan itu, penerbit indie memiliki proses dan 

distribusi yang sama meskipun dengan perbedaan skala (Noorda, 2019). Penerbit 

indie dalam hal ini juga memiliki kesempatannya dalam meramaikan dunia 

penerbitan di Kota Yogyakarta, akan tetapi dengan masif dan ketatnya persaingan 

penerbitan di kota tersebut, strategi dan mekanisme survival yang mereka terapkan 

menjadi hal yang paling disoroti. 

Penerbitan merupakan suatu dunia yang terus bertumbuh dan berkembang. 

Adanya fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana fenomena-fenomena seperti dominasi penerbit mayor yang 

masih menjadi primadona sehingga memunculkan suatu permasalahan tidak hanya 

mengenai bagaimanakah strategi bertahan dari penerbit-penerbit independen ini 

dalam menghadapi fenomena-fenomena yang ada. Apakah fenomena tersebut 

menjadi suatu ancaman ataukah justru tantangan untuk mengembangkan usaha 

penerbitannya menjadi suatu yang lebih besar. Kemudian bagaimanakah inovasi 
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yang mereka gunakan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam memperkaya 

khazanah penerbitan buku di Indonesia. 

I.2 Fokus Penelitian 
 

1. Bagaimana gambaran persaingan penerbitan di Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana mekanisme survival penerbit indie dalam menjaga 

eksistensinya? 

I.3 Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi persaingan penerbitan dan 

yang terjadi di kota Yogyakarta, karena begitu banyak dan maraknya 

kegiatan penerbitan di kota Yogyakarta. Sehingga dalam setiap kegiatan 

penerbitannya akan memiliki fenomena-fenomena dan masalah-masalah 

yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang digunakan oleh para 

penerbit indie sebagai upaya bertahan hidup dan menjaga eksistensinya 

ditengah adanya dominasi dari penerbit-penerbit besar dan juga persaingan 

antar penerbit indie. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

ada berapa tipologi penerbit indie serta bagaimana cara masing-masing dari 

mereka menghadapi adanya dominasi apakah mereka akan melawan, 

mewajarkan atau mengikuti arus dominasi itu sendiri. 

I.4 Manfaat 
 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui manfaat penulisan 

sebagai berikut: 

I.4.1 Manfaat Akademis 
 

1. Bagi pengembangan ilmu, dapat memberikan suatu pengetahuan baru 

yang dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

penerbitan buku khususnya penerbit indie yang ada di Indonesia. 

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dari penelitian tentang 

penerbitan buku, jenis-jenis penerbit serta sistem penerbitan yang ada 
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di Indonesia. 

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 

pengembangan ilmu informasi dan perpustakaan, khususnya tentang 

bagaimana gambaran umum penerbitan buku yang ada di Indonesia. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis untuk bahan referensi bagi para peneliti baru yang 

akan melakukan observasi terhadap bahan kajian ilmu informasi dan 

perpustakaan serta penerbitan dan distribusi buku. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai pengembangan ilmu sesuai dengan topik yang dipilih 

baik dari segi penulis indie, upaya-upaya survival serta berbagai macam cara 

penerbitan yang tersedia saat ini yang juga mempengaruhi para penulis indie 

pada realita saat ini. 

I.5 Tinjauan Pustaka 
 

Penerbit indie menjadi penerbit yang juga ikut meramaikan dunia 

penerbitan, khususnya di Kota Yogyakarta. Kehadiran para penerbit indie 

tersebut merupakan salah satu bentuk resistensi terhadap dominasi yang 

dilakukan oleh para penerbit mayor. Salah satu hal yang dilakukan oleh para 

penerbit indie dengan menggunakan modal dan ketersediaan aset yang 

dimilikinya untuk berupaya menjaring para penulis baru yang kesulitan lolos dari 

seleksi penerbitan oleh penerbit mayor. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh James C. Scott, dikatakan bahwa resistensi dilakukan sebagai 

bentuk meminimalisir ataupun menolak berbagai macam dominasi dari pihak- 

pihak yang dominan, selain itu, pihak resist juga melakukan upaya-upaya 

mereka untuk melawan atau menandingi pihak dominan (Scott, 1985). 

 
I.5.1 Aktivitas Resistensi Penerbit Indie Pada Dunia Penerbitan di 

Kota Yogyakarta 

 
Teori resistensi membahas terkait dengan kelompok subordinant, 

kelompok subordinant dalam konteks ini adalah para penerbit indie yang mulai 

melakukan upaya-upaya dalam melawan kekuasaan dominan dari para penerbit 
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mayor yang mendominasi kegiatan penerbitan, khususnya di Kota Yogyakarta. 

James C Scoot juga mengatakan bahwa, kelompok subordinant atau pihak resist 

merasa pihak superdinant terlalu mendominasi dari segala macam sisi, baik itu 

jalannya persaingan hingga harga sewa (Scott, 1985). 

 
Penerbit independen memiliki responnya masing-masing terhadap 

dominasi yang dilakukan oleh para penerbit besar. Mereka memiliki berbagai 

macam strategi bertahan hidupnya masing-masing. Mereka merespon fenomena 

yang terjadi tentang bagaimana para penerbit besar dalam memberlakukan 

seleksi bagi setiap penulis yang ingin menerbitkan bukunya dengan kemudahan 

bagi setiap penulis, khususnya penulis baru agar bisa menerbitkan tulisannya 

tanpa adanya proses seleksi. Dalam kemudahan tersebut, dimaksudkan agar para 

penulis baru mampu dalam muncul ke permukaan dunia kepenulisan dan karya 

tulisnya mampu dinikmati oleh pembaca. Tentunya hal tersebut sebagai bentuk 

resistensi bagi penerbit besar yang seringkali menolak banyak penulis baru, 

karena hanya menerima penulis-penulis yang sudah memiliki nama. Respon lain 

yan juga dilakukan oleh penerbit indie adalah bagaimana mereka sebisa mungkin 

untuk mengurangi prosentase jumlah terbitan buku, dengan menggunakan sistem 

print on demand. Sistem ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada 

penulis dalam mencetak dan menerbitkan buku dengan jumlah yang mereka 

inginkan. Dalam Scott (1977) mengatakan bahwa mengambil metode dan sistem 

lain dalam sebuah persaingan merupakan bentuk dari adanya resistensi, dalam 

Lilja & Vintaghen (2018) mengatakan bahwa dispersed Resistance merupakan 

resistensi baru yang dilakukan dengan cara sembunyi- sembunyi, atau tidak 

Nampak. Maksudnya disini adalah dengan cara para penerbit menghindari 

sistem yang diterapkan oleh pihak penerbit besar secara langsung mereka 

mencoba keluar dari dominasi dan melakukan perlawanan terhadap perilaku-

perilaku penerbit besar, walaupun tidak dengan adanya pemberontakan. 

 
Dari adanya fenomena tersebut para penerbit indie akan melakukan 

berbagai macam upaya seperti memanfaatkan modal yang mereka miliki, dan 
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menentukan strategi untuk dapat bersaing dan mengurangi klaim-klaim 

dominasi yang dilakukan oleh para penerbit mayor. Upaya-upaya yang 

dilakukan ini juga sebagai ajang dalam ragka menonjolkan eksistensi penerbit 

indie agar tidak tenggelam dalam dominasi yang ada. Sebagai contoh adanya 

pameran buku dan literasi yang menggandeng banyak penerbit indie seperti 

acara Kampung Buku Yogya yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, 

kemudian festival patjarmerah yang juga memamerkan produk-produk dari para 

penerbit indie namun tak hanya yang berada di Yogyakarta. Upaya-upaya lain 

seperti secara aktif menggunakan media sosial seperti twitter untuk 

menyebarluaskan produk-produknya serta untuk menggaet minat para penulis 

untuk berkontribusi dalam berkarya. Adanya kompetisi-kompetisi yang 

diadakan oleh penerbit indie juga menjadi daya tarik tersendiri agar dapat 

dikenal luas oleh masyarakat. Sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh 

Penerbit Inari yang mengadakan Inari Writing Festival pada tanggal 28 

September 2018 (penerbitinari.net). Dari beberapa contoh tersebut merupakan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh penerbit indie agar dapat terus bersaing dan 

bertahan menghadapi dominasi dari penerbit mayor. 

 
Dalam hal ini juga berhubungan dengan konsep livelihood dimana para 

penerbit indie harus memiliki kegiatan yang memanfaatkan aset dan modal yang 

mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan. Menurut Chambers dan Conway 

(1992) konsep Livelihood adalah konsep mata pencaharian dimana untuk 

mendapatkan suatu penghasilan (pendapatan) atau untuk bertahan hidup, pada 

konsep yang dikemukakan oleh Conway ini didalamnya terdiri dari 3 aspek yaitu 

kapabilitas, aset dan aktivitas. 

 
1. Kapabilitas dapat berupa kemampuan individu atau kelompok dalam 

melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kemampuan dan 

potensinya sesuai dengan karakteristik ekonomi, dalam hal ini potensi dan 

kemampuan yang menjadi faktor penting bagi individu atau kelompok 

dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. 
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2. Kemudian terdapat aset dimana dapat berupa akses, dalam melakukan 

sebuah kegiatan ataupun pekerjaan setiap individu memerlukan sumberdaya 

untuk menunjang kegiatannya. 

3. Ketiga, juga terdapat aktivitas atau sebuah bentuk kegiatan untuk 

mejalankan aset dan potensi yang dimiliki agar menghasilkan pendapatan. 

 
Menurut Ellis (1998) dalam memahami mekanisme survival pada individu 

ataupun rumah tangga, perlu untuk memahami konsep livelihood atau konsep 

mata pencaharian, karena konsep ini menjadi bagian dari penjelasan masalah 

terkait dengan mata pencaharian (Ellis, 2017). Hal-hal yang termuat pada 

gagasan konsep livelihood tersebut adalah bahwa individu dan kelompok 

berusaha untuk mencari penghidupan, berupaya untuk memenuhi berbagai 

konsumsi dan kebutuhan ekonomi, mengatasi ketidakpastian, menanggapi 

peluang baru, dan memilih antara pilihan yang berbeda sehingga tujuan untuk 

memperoleh pendapatan serta bertahan hidup dapat tercapai (Daulay, 2010). 

 
Pada dasarnya strategi penghidupan tergantung seberapa besar dan 

banyak aset yang dimiliki, kapabilitas individu dalam spesialisnya serta aktivitas 

yang nyata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap bertahan. 

Pada gambar diatas, dapat diperoleh pengertian bahwa untuk mendapatkan suatu 

penghasilan atau pendapatan agar dapat bertahan hidup maka manusia akan 

melakukan dan memanfaatkan aset, sumber daya dan aktivitasnya, dimana 

ketiga hal tersebut bersifat timbal balik. Adapun satu sama lain saling terkait dan 

berpengaruh terhadap pencapaian atas apa yang telah dilakukan. 
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Fenomena yang terjadi pada kondisi penerbit indie saat ini memilik 

relevansi dengan penjabaran pada konsep livelihood, dimana para penerbit 

dalam mengatasi persaingan dan mengambil peluang baru juga mengedapankan 

tiga aspek strategi, 

1. Aset sendiri yang dimaksudkan dapat meliputi hal-hal seperti modal alam, 

modal manusia, modal finansial, modal sosial, dan modal fisik. Perlu juga 

dipahami beberapa hal penting seperti aturan atau norma sosial yang 

mengatur atau mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam 

memiliki, mengontrol, mengklaim atau mengendalikan, yang artinya dalam 

konteks ini adalah bagaimana para penerbit menggunakan modal/ 

sumberdaya. Ketersediaan aset seperti alat dan sumber daya manusia yang 

penerbit sediakan khusus dalam hal penerbitan juga menjadi hal penting 

bagi mereka mencari penghidupan. Aset ini memungkinkan penerbit dapat 

melakukan penerbitan buku baik secara cetak maupun digital (Catenazzi & 

Gibb, 1995). Hal ini juga menyangkut bagaimana penerbit mampu 

mendistribusikan produksinya agar sesuai dengan target pasar yang 

memang dituju oleh penulis maupun penerbit. 

2. Kapabilitas menunjukkan kemampuan individu untuk mewujudkan potensi 

dirinya sebagai individu, memiliki alternatif untuk menjalankan dan 

melakukan apa yang bisa dilakukan dengan karakteristik ekonomi, sosial, 

dan sebagai personal manusia. Kapabilitas, dimana mereka sebagai penerbit 

yang memiliki spesialisasi dalam pekerjaan dan jasa menerbitkan berbagai 

macam tulisan dari para penulis, dimana memang seharusnya 

mengembangkan kemampuan mereka agar potensi-potensi yang mereka 

miliki dapat muncul. Dalam hal kapabilitas, penerbit memungkinkan 

kemampuannya dalam memilih dan memilah naskah yang akan diterbitkan, 

kemudian juga mengenai target pasar serta teknik marketing untuk dapat 

mempertahankan eksistensi dan mengembangkan bisnis penerbitannya agar 

tetap mampu bersaing di kancah dunia perbukuan yang ada di Indonesia 

(Henderson et al., 1975). 
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3. Ketiga, terkait dengan aktivitas-aktivitas penerbit yang mencoba untuk 

memaksimalkan aset dan potensi seperti memberikan keuntungan dan 

kemudahan bagi para penulis baru yang ingin tulisannya dimunculkan ke 

pasar buku tanpa harus susah payah dalam menjalani seleksi yang ketat pada 

proses penerbitan oleh penerbit mayor juga menjadi hal penting bagi mereka 

untuk tetap bertahan di tengah-tengah persaingan yang ketat. Aktivitas 

dimana akses atas aset yang diperoleh oleh individu maupun kelompok 

diselaraskan dan dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan. 

 
Uraian dari aset, kapabilitas dan aktivitas adalah sebuah upaya dan juga 

strategi dalam menghadapi persaingan pada dunia penerbitan adalah hal yang 

seharusnya dilakukan oleh para penerbit indie, khususnya untuk menghadapi 

dominasi dari penerbit mayor. Strategi tersebut yang nantinya akan menjadi hal 

yang akan menjaga eksistensi dari para penerbit indie. 

 
I.5.2 Mekanisme Survival Penerbit Indie di Kota Yogyakarta 

 
Sebagai bentuk dari strategi-strategi yang dilakukan oleh penerbit indie 

dalam upaya untuk menghilangkan dominasi dari penrbit mayor dan juga untuk 

menjaga eksistensinya khususnya di Kota Yogyakarta membuat penerbit indie 

mempunyai suatu cara untuk mempertahankan hidup penerbitannya. Hal ini 

tidak hanya melalui jasa atau paket penerbitan yang disediakan oleh penebrit 

indie, melainkan juga teknik-teknik marketing atau inovasi yang dilakukan oleh 

tiap-tiap penerbit. Dalam bukunya yang berjudul Weapons of The Week, Scott 

mengungkapkan gerakan resistensi terjadi karena adanya suatu dominasi dari 

pihak tertentu dan upaya untuk menghilangkan dominasi dari pihak lawan. Pada 

buku tersebut juga dijelaskan bahwa resistensi memiliki berbagai bentuk, tidak 

selalu melalui demo atau kontak langsung. Dalam hal ini juga termasuk upaya- 

upaya untuk menghilangkan dominasi juga termasuk salah satu bentuk resistensi 

(strategi bertahan hidup/ survival mechanism) (Scott, 1985). 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-18 

SKRIPSI  IRVINA ANGGRAINI 

 

 

 
 
 

Ketersediaan teknologi, kekuatan marketing, hingga kepercayaan para 

penulis merupakan beberapa aspek yang telah dimiliki oleh para penerbit mayor. 

Dominasi dan juga kapitalisme yang telah dilakukan menjadi penghalang utama 

bagi para penerbit indie yang juga ingin membesarkan namanya. Upaya dalam 

menghadapi permasalahan tersebut mengharuskan para penerbit indie 

menentukan strategi atau mekanisme survivalnya masing-masing, hal ini perlu 

dilakukan agar dengan adanya dominasi tersebut mereka dapat menjaga 

eksistensinya. Mekanisme survival sendiri telah dikemukakan dan dikaji untuk 

memecahkan berbagai macam permasalahan yang serupa (Dharmawan 2001). 

Hal ini juga relevan dengan konsep mekanisme survival milik (Clark 

dalam Suyanto, 1995) dimana merupakan sebuah konsep yang berisikan tiga 

aspek strategi dalam bertahan hidup. Pada strategi pertama yakni pertukaran 

timbal balik (informal social support network) yang termasuk didalamnya adalah 

bagaimana para penerbit indie dapat saling membantu dan bekerjasama satu 

sama lain baik apabila melakukan proses produksi maupun promosi sehingga 

satu sama lain dapat bertahan hidup. Dalam strategi ini akan diperlihatkan 

kegiatan kerjasama yang dilakukan antar penerbit indie, hubungan antara 

penerbit indie satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang baik (Clark 

dalam Suyanto, 1995). Selain para penerbit indie bersaing satu sama lain pada 

dunia penerbitan di Yogyakarta, dibalik itu mereka juga membangun kerjasama 

yang aktif dalam hal produksi, seperti membantu dalam mencetak dan menerima 

pesanan yang overload. Para penerbit indie yang pada dasarnya belum memiliki 

aset dan modal yang cukup besar pasti akan memerlukan bantuan dari para 

penerbit independen lainnya yang lebih lengkap dari segi alat dan sarana 

prasarannya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik 

yang baik antar penerbit indie. 

Kemudian strategi kedua adalah mengubah komposisi rumah tangga 

untuk mengurangi pengeluaran (flexible household composition) yang dapat 

diartikan bahwa penerbit indie melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan 

penerbitannya tanpa harus dibebani oleh biaya atau modal yang besar. Selain 
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adanya bantuan dari penerbit independen lain, setiap penerbit indie harus benar- 

benar mengatur strateginya masing-masing untuk mampu menjaga 

eksistensinya. Mulai dari mempertimbangkan sistem penerbitan yang mampu 

menekan biaya dan modal mereka, hingga bagaimana mereka menetukan target 

pasarnya masing-masing (Clark dalam Suyanto, 1995). Dalam menentukan hal- 

hal tersebut setiap penerbit indie perlu untuk mengatur rencana dan tatanan 

internal mereka, agar mampu sesuai dengan kondisi pasar yang terus 

berkembang. 

Dengan respon masing-masing penerbit indie akan tekanan yang ada juga 

membuat masing-masing penerbit juga memiliki suatu ciri khas atau upayanya 

dalam berinovasi dan berkreasi agar tetap eksis dan tidak tertinggal dengan 

penerbit lain. Hal ini juga berkaitan dengan strategi ketiga yakni 

menganekaragamkan sumber usaha (multiple source of income) yakni para 

penerbit indie tidak hanya mengandalkan penerbitan saja, melainkan merambah 

ke ranah-ranah lain atau juga melakukan inovasi-inovasi tertentu agar tetap 

bertahan hidup dan eksis di kancah penerbitan buku khususnya di Kota 

Yogyakarta. 

I.6 Metodologi Penelitian 
 

I.6.1 Tipe Pendekatan 
 

Penelitan ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dimana 

metode kualitatif yang dipilih digunakan untuk dapat mengetahui secara 

mendalam bagaimana mekanisme survival yang dilakukan oleh para 

penerbit indie. Kemudian peneliti juga meneliti suatu kasus yang terjadi 

dikalangan para penerbit independen di Kota Yogyakarta. Sugiyono (2016) 

mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini, adalah sebuah metode 

penelitian dimana berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Sementara itu 

penelitian ini juga menggunakan paradigma definisi sosial dan studi kasus 

sebagai pendekatannya. Menurut (Yin, 2002), mengatakan bahwa studi 
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kasus merupakan penelitian yang secara intens meneliti suatu kasus atau 

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini kasus yang diteliti 

adalah mekanisme survival penerbit independen di Yogyakarta didalam 

persaingan dunia penerbitan.. Pendekatan ini dipilih sebagai sebuah upaya 

untuk menggali informasi dan memperoleh pengetahuan secara mendalam 

dari sebuah kasus yang dipilih, sehingga dapat dikaji dan ditarik 

kesimpulannya (Rahardjo, 2017). 

Sementara itu, studi kasus dari Robert K. Yin digunakan dalam 

penelitian ini dikarenakan dapat menjawab suatu permasalahan sosial secara 

deskriptif (Yin, 2002). Menuurut (Yin, 2002) penelitian studi kasus mampu 

digunakan dalam penelitian kualitatif, dan mampu diterapkan dalam 5 cara 

1) untuk menjelaskan keterkaitan yang lebih sederhana dalam realitas 

kehidupan yang akan sangat kompleks jika menggunakan strategi survey 

atau ekperimen. 2) untuk mendeskripsikan sebuah temuan dalam realitas 

sosial yang sedang terjadi. 3) mampu mengilustrasikan suatu topik tertentu 

dengan evaluasi didalamnya, walau hanya dengan model deskriptif. 4) juga 

dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut situasi yang terjadi pada 

suatu topik yang belum selesai untuk dievaluasi dan menghasilkan satu hasil 

keluaran. 5) data yang terakhir studi kasus mampu menjadi meta evaluation 

dalam studi evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu 

menggunakan descriptive legal study sebagai tipe studi kasus yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan di suatu tempat. 

(Endraswara, 2012) juga menyatakan terdapat dua jenis penelitian studi 

kasus, yaitu retrospektif dan juga prospektif. Retrospektif lebih melihat 

bagaimana suatu kasus di berikan evaluasi, dimana dalam penelitian ini 

cenderung lebih melihat bagaimana perkembangan dari suatu kasus 

kedepannya. Dengan demikian jenis studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus prospektif. 
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Metode ini juga mampu digunakan kedalam beberapa motif, baik itu 

dalam kasus perseorangan dengan lingkup kecil, ataupun kedalam kasus 

yang lebih luas lagi. Dapat dilakukan dalam lingkup individu, grup, 

organisasi, hingga lingkup sosial yang lebih luas lagi (Yin, 2002). Dengan 

digunakannya metode ini, peneliti ingin mendapatkan suatu informasi yang 

mendalam serta lengkap terkait dengan suatu mekanisme survival suatu 

organisasi yang dalam konteks ini adalah penerbit indie di kota Yogyakarta, 

sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara mendalam 

kepada pada para informan terkait dengan fenomena, dan aktvitas bertahan 

hidup penerbit indie guna lebih memahami bagaimana kondisi dan strategi- 

strategi para penerbit indie dalam menjaga eksistensinya di dunia penerbitan 

yang semakin ketat. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memperoleh 

hasil atau gambaran secara lengkap terkait dengan strategi bertahan hidup 

para penerbit indie dalam menjaga eksistensinya didunia penerbitan, yang 

kemudian nanti akan digunakan untuk pembangunan suatu teori dalam 

lingkup suatu organisasi, seperti tipe-tipe atau jenis-jenis penerbit 

independen dalam aktivitas resistensi melalui mekanisme survivalnya 

I.6.2 Kasus-Kasus Penelitian 
 

I. 6.2.1 Dominasi dan Resistensi Dalam Dunia Penerbitan Di Kota 

Yogyakarta. 

Adanya penerbit besar dan penerbit independen pastinya akan 

memunculkan suatu persaingan. Persaingan akan diawali dengan adanya 

dominasi dari penerbit besar, seperti yang kita tahu bahwa penerbit besar, 

seperti Gramedia telah ada dalam dunia penerbitan sejak tahun 1974. Hal ini 

membuat penerbit ini telah mampu dalam menguasai dunia penerbitan mulai 

dari penjaringan penulis-penulis yang memiliki potensi laku dipasar, hingga 

menguasai penjualan buku-buku di toko buku. Hal ini memunculkan respon 

yang cukup siginifikan dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan kondisi 

tersebut. Salah satunya adalah penerbit independen, penerbit ini muncul 

dengan berbagai macam latar belakang. Ada dari mereka yang 
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muncul karena adanya keinginan dalam mewadahi penulis-penulis baru, 

hingga mereka yang mendirikan usaha penerbitan karena ingin 

mendapatkan hasil berupa materi. Dengan demikian, adanya dominasi 

penerbit besar yang mengusai pasar penerbitan, memunculkan berbagai 

macam resistensi dari mereka para penerbit independen. 

Dispersed resistance menjadi wujud resistensi yang dilakukan oleh 

penerbit independen dalam melawan dominasi para penerbit besar. 

Munculnya sistem POD (print on demand) untuk menyaingi sistem royalty, 

munculnya spesifikasi yang berbeda-beda bagi tiap penerbit independen 

juga menjadi metode yang dilakukan untuk melakukan perlawanan kepada 

penerbit besar yang dalam hal ini secara umum memegang seluruh pasar 

genre buku, sehingga perlu adanya spesifikasi untuk menghindari dominasi 

tersebut. Dengan demikian, tidak melulu dalam bentuk pemberontakan, aksi 

demonstrasi, resistensi tertutup yang tidak tampak lebih berpotensi 

dilakukan untuk melawan dan bersaing dengan penerbit besar. 

I.6.2.2. Strategi Bertahan Hidup Penerbit Indie di Kota Yogyakarta 
 

Melalui upaya-upaya resistensi yang dilakukan oleh penerbit 

independen mengharuskan mereka dalam memperhatikan pilihan rasional 

mereka dalam menentukan strategi bertahan hidup. Seringkali beberapa 

penerbit independen terancam gulung tikar dalam persaingan mereka di 

dunia penerbitan. Galang press salah satu penerbit kecil di Yogyakarta 

terancam bangkrut dikarenakan tidak mampunya menutup biaya produksi 

yang terlampau cukup besar. Melalui fenomena tersebut para penerbit 

independen perlu untuk memahami kemampuan dan kapabilitas mereka, 

baik itu dalam modal yang dimiliki, hingga spesifikasi pasar yang mampu 

dijangkau. 

Mengenai hal tersebut dalam penerapan mekanisme survival, 

mereka perlu memahami bagaimana pilihan strategi yang cocok dalam 

mempertahankan eksistensi mereka. Sehingga munculah sistem baru yang 
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mampu di lakukan untuk menekan biaya produksi, yaitu selfpublishing 

dimana dalam sistem ini mereka bertumpu pada biaya produksi yang 100% 

ditanggung oleh penulis, dengan sistem POD (print on demand) mereka 

membebaskan para penulis mencetak dengan jumlah yang tanpa minimal, 

selain itu juga mereka menghimpun asosiasi antar penerbit independen di 

Yogyakarta untuk dapat menjalin kerjasama dalam bidang promosi dan 

produksi, sehingga dengan keterbatasn aset, dan sumber daya mereka masih 

mampu menjalankan proses produksi mereka dengan bekerjasama dengan 

penerbit-penerbit independen lainnya. 

I.6.3 Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dimana berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh IKAPI, memiliki jumlah penerbit yang banyak 

baik penerbit mayor maupun penerbit indie. Pada majalah Balairung, sejak 

tahun 1998 IKAPI Yogyakarta menyebutkan telah lahir 100 penerbit buku 

di kota ini. Oleh karena itu, Kota Yogyakarta menjadi sasaran lokasi 

penelitian yang menarik untuk dipilih oleh peneliti dikarenakan banyaknya 

jumlah penerbit dan maraknya aktivitas penerbitan yang ada di kota tersebut 

(Santoso, 2010). Yin (2002) mengatakan perlu adanya kasus yang lebih 

spesifik dari suatu tempat, sehingga dalam hal ini peneliti memilih Kota 

Yogyakarta sebagai lokasi untuk meneliti kasus mekanisme survival 

penerbit independen. 

I.6.4 Metode Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data 

primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui teknik wawancara dan 

observasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Sementara data sekunder akan 

digunakan untuk mendukung data-data primer yang diperoleh yaitu melalui 

koran, buku, dan media elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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1. Langkah pertama dalam pengambilan data primer yakni melalui 

teknik observasi lapangan dimana peneliti mengamati, 

mendekati dan berbaur bersama kalangan penerbit indie yang 

ada di Kota Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana aktivitas 

penerbit mulai dari penyerahan naskah hingga siap 

didistribusikan. Dengan observasi lapangan ini, peneliti akan 

dapat mendeskripsikan tentang gambaran umum apa saja 

aktivitas yang terjadi dan bagaimanana situasi tempat penerbitan 

indie ini. 

2. Sementara pengambilan data primer yang kedua dapat 

dilakukan dengan teknik wawancara (in depth interview) 

merupakan suatu teknik dimana peneliti melakukan komunikasi 

dan kontak langsung terhadap informan atau dalam hal ini 

adalah pemilik maupun pekerja pada penerbit indie di Kota 

Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan dengan mengacu pada 

pedoman wawancara yang telah peneliti buat sebelumnya. 

Teknik wawancara ini merupakan suatu perangkat terpenting 

pada penelitian yang dilakukan ini. 

I.6.5 Penentuan Informan 
 

Informan merupakan sumber data utama dimana informasi yang 

didapatkan oleh peneliti merupakan hasil jawaban dari informan-informan 

ini. Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan purposive 

sampling dimana informan yang dipilih memiliki kriteria tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Kriteria informan adalah 

sebagai berikut. 

1. Penerbit yang berlokasi di Kota Yogyakarta. 

2. Penerbit yang merupakan penerbit independen atau penerbit indie. 

3. Penerbit yang telah berkecimpung di dunia penerbitan buku minimal 

dua tahun. 
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4. Penerbit yang pernah menerbitkan buku dalam bentuk cetak maupun 

digital dan mendistribusikannya. 

Alasan dalam menentukan kriteria-kriteria tersebut adalah, dikarenakan 

masifnya aktivitas penerbitan buku di Yogyakarta maka ditentukan bahwa 

kriteria pertama merupakan penerbit yang berlokasi di kota tersebut. Kedua, 

merupakan penerbit indie atau independen dimana hal ini berarti, penerbit 

buku yang disasar oleh peneliti bukanlah penerbit mayor seperti Gramedia. 

Ketiga merupakan kriteria yang dipilih oleh peneliti dikarenakan untuk 

mengetahui bagaimana upaya dan strategi bertahan penerbit indie, maka 

diperlukan sebuah pegalaman dan dengan itu maka ditentukan bahwa sebagai 

informan, penerbit yang sesuai hendaknya memiliki pengalaman sekurang- 

kurangnya dua tahun. Terakhir, kriteria yang ditentukan berkaitan dengan 

strategi pemasaran dan trik marketing yang digunakan oleh penerbit indie 

untuk menarik minat penulis dan pembaca serta mengaktualisasikan dirinya 

di dunia penerbitan buku di Indonesia, maka penerbit hendaknya pernah 

menerbitkan buku baik cetak maupun digital. Kriteria-kriteria tersebut 

ditentukam karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

mengetahui bagaimana aktivitas penerbitan yang terjadi serta upaya 

mekanisme survival para penerbit indie secara riil dan akurat. 

Setelah mengirimkan proposal-proposal izin penelitian kepada 

penerbit-penerbit yang memenuhi kriteria penelitian, peneliti mendatangi 

instansi-instansi penerbitan di Kota Yogyakarta, terdapat lebih dari 10 

penerbit independen, yang kemudian peneliti mereduksinya menjadi lima 

penerbit indie yang dianggap memenuhi syarat dan data temuannya sesuai 

serta variatif sesuai dengan kondisi realitasnya. Peneliti dari pihak penerbit 

juga menyetujui untuk dilakukan penelitian pada penerbit tersebut. Kelima 

penerbit tersebut adalah penerbit Samudra Biru, Indie Book Corner, 

Leutikaprio, K-Media dan juga Diandra Kreatif. Kelima penerbit indie 

tersebut berlokasi di Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengambilan data dengan lima informan yang merupakan perwakilan atau 
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sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. 

Masing-masing satu informan dari setiap penerbit Indie. Berikut akan peneliti 

rangkum dalam tabel daftar informan yang telah diwawancarai oleh peneliti. 

Tabel 1.1. Daftar Informan 
 

No Nama Jabatan Alamat / 

Keterangan 

Jenis 

Kelamin 

Jenis 

Informan 

1 MH Founder Wonocatur, 

DIY 

L Subjek 

2 WNC Redaktur Condongcatur, 

DIY 

L Subjek 

3 L Penanggung 

Jawab 

Sidomulyo, 

Yogyakarta 

P Subjek 

4 NNH Founder Banguntapan, 

DIY 

L Subjek 

5 YE Founder Maguwoharjo, 

DIY 

L Subjek 

 
 

Informan pertama adalah MH dari penerbit Samudra Biru yang 

merupakan founder dan pimpinan dari penerbit Samudra Biru, informan 

kedua adalah WNC dari penebit Indie Book Corner yang merupakan seorang 

redaktur, informan ketiga adalah L dari penerbit Leutikaprio yang merupakan 

penanggung jawab dari penerbit Leutikaprio, NNH merupakan seorang 

founder dari penerbit K-Media serta YE yang juga merupakan salah satu 

founder dari penerbit Diandra Kreatif. 

Kegiatan Penelitian 
 

Penelitian yang bertempat di Kota Yogyakarta ini dilakukan dalam kurun 

waktu satu bulan dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.2. Distribusi Waktu Pengumpulan Data 
 

No Penerbit Februari 2020 

11 20 25 28 

1 Samudra Biru     

2 Indie Book Corner     

3 Leutikaprio     

4 K-Media     

5 Diandra Kreatif    

 
 

Pada rentang waktu pencarian data tersebut, sebenarnya peneliti memulai untuk 

mencari data pada bulan Februari awal, hal ini dikarenakan perlunya membuat janji 

temu dan mengirimkan proposal kepada institusi atau dalam hal ini penerbit indie 

yang memenuhi kriteria dan bersedia membantu dalam proses pengumpulan data. 

Hingga pada tanggal 11 Februari disepakati untuk dapat melakukan wawancara 

dengan informan pertama dari penerbit Samudra Biru, kemudian bertahap ketika 

proposal telah diterima oleh pihak penerbit dan dinyatakan lolos sehingga peneliti 

bisa melakukan wawancara pada penerbit Indie Book Corner, Leutikaprio, K- 

Media dan Diandra Kreatif. 

Profil Informan 
 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang profil informan, dimana masing- 

masing informan yang akan dijelaskan pada bagan di bawah ini: 

 
 
 

YE NNH L WNC MH 

Peneliti 
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Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang merupakan 

perwakilan dari penerbit indie yang dituju oleh peniliti. MH, NNH dan YE 

merupakan founder dari penerbit Samudra Biru, K-Media dan Diandra Kreatif. 

Sementara WNC dan L merupakan staf penerbit dari Indie Book Corner serta 

Leutikaprio yang cukup mumpuni dalam seluk-beluk dunia penerbitan. Para 

informan ini berperan sebagai pemberi informasi mengenai data yang dibutuhkan 

oleh peneliti seputar dunia penerbitan yang terjadi khususnya di Kota Yogyakarta. 

Informan pertama merupakan MH yang merupakan founder serta owner 

dari Penerbit dan Percetakan Samudra Biru. Berawal dari hobi dan kecintaannya 

akan dunia sastra dan kepeduliannya akan literasi membuat MH pada akhirnya 

memiliki semangat idealis untuk dapat menerbitkan bukunya sendiri. Didirikan 

pada thun 2010, Samudra Biru menjadi penerbit yang cukup diperhitungkan bagi 

para penulis baru untuk menerbitkan bukunya. MH memiliki suatu pendapat 

tentang dunia penerbitan saat ini, suatu istilah yang disebut dengan disrupsi 

penerbitan, dimana pada saat ini penerbit lebih seperti sebuah media dan wadah 

untuk memfasilitasi penulis tanpa harus melalui agen distribusi sehingga peran yang 

sebenarnya paling krusial yakni para penulis untuk dapat memasarkan bukunya 

secara aktif dan mandiri. 

Informan kedua adalah WNC, cukup muda dan kritis ketika peneliti 

berusaha mengulik dunia penerbitan khususnya penerbit indie di Yogyakarta, 

sebagai seorang editor di Penerbit Indie Book Corner, Ia memiliki pandangan yang 

berbeda, WNC menyebutkan bahwa hadirnya penerbit indie untuk menggaet 

penulis baru agar tidak lagi takut dengan seleksi yang mencekik dari penerbit 

mayor. Hadirnya penerbit indie juga berusaha memfasilitasi penulis-penulis tanpa 

dapat menerbitkan bukunya sesuai keinginannya sendiri. Berfokus pada sastra, 

Indie Book Corner juga lebih banyak menerbitkan buku-buku seperti fantasy, 

comedy, romance hingga terjemahan meskipun tak menutup genre-genre lain untuk 

dapat juga diterbitkan oleh Indie Book Corner. 
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L merupakan informan ketiga dari penerbit Leutikaprio. Merupakan salah 

satu penanggung jawab dari Leutikaprio, L memastikan bagaimana produksi dan 

marketing berjalan dengan baik. Leutikaprio yang pada awalnya merupakan 

penerbit mayor, perlahan berubah menjadi penerbit indie karena tak lagi mampu 

untuk bertahan dalam sistem mayor. Menurut L, dengan berubahnya sistem yang 

tak lagi mayor, Lwutikaprio hadir sebagai batu loncatan pertama para penulis baru 

agar lebih bisa dikenal luas oleh pembaca ataupun untuk dilirik oleh penerbit mayor. 

Informan keempat merupakan seorang founder dan juga owner dari K- 

Media. NNH pada awalnya merupakan salah seorang dari tim produksi salah satu 

penerbit yang ada di Yogyakarta, karena alasan tertentu ia akhirnya memutuskan 

resign dan memulai usaha penerbitannya sendiri. Berbekal ilmu yang telah ia 

peroleh dari tempat kerja sebelumnya, NNH membangun K-Media lewat promosi 

door-to-door. Ia lebih memfokuskan pada karya-karya akademik dari tenaga 

pendidik yang ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, meskipun tidak menutup 

kemungkinan untuk menerbitkan karya diluar akademik. Menurut NNH kerja tepat 

dan cepat merupakan suatu kunci untuk menarik minat para penulis agar 

menerbitkan karyanya melalui K-Media. 

Yang terakhir merupakan YE, salah seorang founder dari Diandra Kreatif. 

Berawal dari kecintaannya akan dunia sastra dan juga idealismenya untuk 

menciptakan lapangan kerja sendiri. Diandra Kreatif pada awalnya berperan 

sebagai agen distributor karya sastra. Namun, dengan seiring berkembangnya 

teknologi dan maraknya marketplace, Diandra Kreatif berubah menjadi penerbit 

dan percetakan. Memiliki berbagai sistem penerbitan mulai dari sistem royalti 

hingga print on demand, menjadikan Diandra sebagai salah satu penerbit indie yang 

cukup diperhitungkan di Kota Yogyakarta. Memiliki tempat yang cukup besar, 

Diandra seringkali menerbitkan novel dari wattpad dan memiliki target pasar 

tersendiri sendiri. Meskipun begitu, YE mengakui harus memiliki strategi yang 

tepat untuk tetap bertahan hidup ditengah persaingan di dunia penerbitan, 

khususnya di Kota Yogyakarta. 
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I.6.6 Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data, penulis melakukannya dengan menggunakan 

teknis analisis dengan model Miles dan Huberman dimana dikutip dalam 

Sugiyono (2016) yaitu, 

1. Pertama yakni melakukan observasi pada lokasi dan obyek 

penelitian yang dalam konteks ini adalah penerbit independen di 

Kota Yogyakarta. Kemudian, peneliti mulai melakukan aktivitas 

wawancara kepada beberapa penerbit independen di Yogyakarta. 

Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data (data reduction) 

dimana peneliti memilih menyeleksi 5 penerbit indie yang diras 

relevan dengan fokus penelitian dan memilah data yang berasal 

dari rekaman audio wawancara dan observasi baik dalam bentuk 

video maupun audio ke dalam bentuk tulisan yang mana bertujuan 

agar informasi dan data yang telah diperoleh dapat diproses dan 

dianalisis dengan mudah. 

2. Kemudian peneliti mulai melakukan transkrip data, untuk 

memudahkan dalam penyajian data kedalam analisis dan temuan 

data penelitian ini sebagai data primer. Setelah itu, peneliti memilih 

dan memilah yaitu data yang dipilah dan dipilih hanya data yang 

sesuai dengan tema dan fokus penelitian yang diangkat oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 

3. Kedua adalah penyajian data (data display) dimana data yang telah 

direduksi dan di transkrip di sajikan dan ditambahkan dengan data 

sekunder yang juga telah dikumpulkan oleh peneliti dalam proses 

penelitannya baik itu melalui pencarian pada literatir atau data-data 

lain yang berupa media foto, gambar, atau lainnya. 

4. Setelah data primer dan sekunder disajikan, peneliti akan 

melakukan pemaknaan terhadap data tersebut agar memperoleh 

pemahaman yang lebih luas. Kemudian, penelitia akan 

menganalisis hasil temuan data tersebut, dengan teori dan konsep 
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resesitensi yang telah ditentukan sebagai teori utama dalam 

penelitian ini. 

5. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan (verivication) dimana 

merupakan kegiatan untuk mengumpulkan suatu data atau catatan 

yang telah ditemui di lapangan dimana kesimpulan akhir tidak akan 

muncul sampai dengan temuan dan analisi data berakhir. Dalam 

tahap ini peneliti akan menyampaikan apa saja temuan yang 

diperoleh dan dijadikan sebagai pengetahuan baru dalam kasus 

yang dipilih dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh tidak 

hanya mengenai bagaimanakah mekanisme survival dari penerbit 

indie yang ada di Kota Yogyakarta, melainkan juga tentang 

pengetahuan baru dan teori baru yang telah dibangun dari awal 

penelitian ini dilakukan. 
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1.6.6 Kerangka Berpikir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Menghasilkan Upaya 
 
 
 

 

   
 

 
 

 

Kerja Sama Penyesuaian atau 
adaptasi 

Inovasi 

Survive 

Penerbit Indie 

Resistensi Penerbit 
Indie 

Strategi Bertahan 
Hidup Penerbit Indie 

Dominasi dari penerbit 
mayor menyebabkan adanya 

suatu resistensi 


