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Dalam memenuhi kebutuhan informasi di daerah, koran-koran lokal mulai bermunculan. 
Fenomena ini berkembang dikarenakan berita lokal sudah mendapatkan tempat di hati 

pembacanya. Salah satu koran lokal tersebut adalah surat kabar Malang Post yang harus dapat 
menyesuaikan diri, dengan mencoba menguasai situasi untuk kepentingan pangsa pasar. Selain 

itu Malang Post juga harus dilengkapi dengan penerapan kebijakan redaksi yang konsisten agar 
dapat menciptakan suatu penerbitan surat kabar yang selangkah lebih maju dari koran lokal 
lainnya. Malang Post sebagai korannya orang Malang, sangat berperan penting sebagai media 

yang memberikan informasi di sekitar Malang Raya. Dalam hal ini Malang Post tidak luput dari 
pemberitaan klub sepak bola Arema. Dimana setiap pemberitaan Malang Post dapat 

memberitakan klub sepak bola Arema sekurangnya 3 atau 5 berita. Pemberitan klub sepak bola 
Arema sering menjadi headline Malang Post, walaupun berita yang diangkat mengenai jadwal 
tanding klub sepak bola Arema dalam menghadapi pertandingan, pergantian pemain ataupun 

persiapan klub sepak bola Arema menghadapi lawannya. 50 persen pemberitaan klub sepak bola 
Arema yang diberitakan oleh Malang Post membuat oplah Malang Post meningkat.  

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu Bagaimana Pelaksanaan 
Kebijakan Redaksi Malang Post dalam mengambil keputusan pada rapat redaksi untuk 
pemberitaan klub sepak bola Arema. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kebijakan Redaksi Malang Post dalam rapat redaksi pada pemberitaan klub sepak bola Arema.  
Penelitian ini dilaksanakan di Harian Pagi Malang Post di Jalan Sriwijaya no. 9-10 Malang 

dengan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan subjek 
penelitian adalah lima orang staf redaksi Malang Post, namun di karenakan redaktur pelaksana 
merangkap menjadi redaktur Arema maka peneliti mengambil subjek penelitian menjadi 4 

informan, yakni pada Pimpinan Redaksi, Redaktur Pelaksana, Koordinator Liputan, Redaktur 
Arema dan wartawan Arema agar peneliti mendapatkan informasi yang rasional tentang 

kebijakan redaksi Malang Post. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi 
partisipans, dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya penerapan kebijakan redaksi klub sepak bola 

Arema di Malang Post yang ditunjukan dengan adanya fakta di dalam rapat liputan dan rapat 
redaksi dalam mempertimbangkan kebijakan redaksi. Dimana nama besar seperti klub sepak bola 

Arema bisa menaikkan oplah penjualan Malang Post ketika ada pemberitaan tentang klub 
sepakbola Arema. Dan hubungan yang dilakukan Malang Post dengan klub sepakbola Arema 
adalah hubungan timbal balik antara pencari berita dan nara sumber.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan lembaga 
media massa melalui mekanisme rapat liputan dan rapat redaksi. Dasar pertimbangan dari 

kebijakan redaksi Malang Post untuk memberitakan klub sepakbola Arema adalah nama besar 
klub sepakbola Arema di mana Malang Post sebagai koran lokal yang mencari berita di wilayah 
Malang Raya sedangkan klub sepakbola Arema sering kali menjadi sorotan warga Malang 

khususnya Aremania 


