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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Arema Indonesia Football Club (AIFC) merupakan sebuah klub 

sepakbola yang lahir dan besar di Malang, Jawa Timur. Pendiri Arema adalah 

almarhum Mayjen TNI ( Purn) Acub Zainal, seorang jenderal yang kebetulan 

menjabat pengurus administrator Galatama dan Ketua III PSSI era Ketua 

Umum Syarnubi Said. 

Arema Indonesia memiliki julukan Singo Edan, bahasa Jawa yang 

berarti Singa Gila. Keberadaan Arema Indonesia dalam kancah Liga 

Indonesia memberi warna tersendiri, bukan hanya dari permainannya yang 

menawan di lapangan hijau tetapi juga pada suporter pendukung yang 

menamai dirinya Aremania. 

Aremania adalah kelompok suporter pendukung tim sepak bola 

Arema Indonesia FC yang terbentuk karena satu alasan, yaitu sama-sama 

mendukung tim sepakbola Arema Indonesia FC dan berupaya untuk 

mengorganisir para suporter Arema Indonesia FC. Aremania  tidak termasuk 

dalam struktur organisasi Arema Indonesia FC, melainkan berdiri sendiri 

sebagai organisasi independen pendukung Arema. Oleh karena itu Aremania 

selalu mandiri dalam segala urusan dan pembiayaannya. 
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Aremania termasuk suporter paling loyal di Indonesia. Di setiap 

pertandingan, entah di Malang maupun di luar kota Malang, Aremania selalu 

mendukung tim kesayangannya. Mereka tidak pernah peduli timnya menang 

atau kalah, yang terpenting bagi mereka adalah mendukung tim kesayangan 

mereka dengan cara yang sportif, atraktif dan simpatik. 

Aremania mampu membuktikan dirinya sebagai komunitas 

suporter terbaik di Indonesia. Penghargaan yang pernah diraih oleh Aremania 

antara lain adalah The Best Suporter pada Ligina VI tahun 2000 Oleh Ketum 

Agum Gumelar. dan The Best Suporter pada Copa Indonesia II tahun 2006. 

Predikat itu diraih di stadion Delta Sidoarjo saat mereka 

menyaksikan tim kesayangannya tampil dalam final Copa Indonesia pada 

2006. Pada Indonesian Super League (ISL) 2010, Aremania menjadi suporter 

yang melakukan tour dengan jumlah paling besar. Sebanyak 20 ribu 

Aremania yang berasal dari seluruh Indonesia berbondong-bondong menuju 

Jakarta untuk melihat pertandingan Arema Indonesia FC melawan Persija 

Jakarta. Selama tour hanya sedikit terjadi hal yang tidak diinginkan, dan 

merupakan tour away terbesar dan tersukses sepanjang sejarah 

persepakbolaan Indonesia. 

Hampir di setiap pertandingan Arema Indonesia, baik itu big 

match atau bukan, Aremania selalu memadati stadion Kanjuruhan. Menurut 

Kepala Media Officer Arema Indonesia FC, Sudarmaji, ini menunjukkan 

bentuk kepedulian Aremania akan kejayaan tim Arema Indonesia FC. Hal ini 
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mengantarkan Aremania tercatat sebagai penonton terbanyak antar klub di 

ASEAN dan berada di tingkat tujuh di Asia. 

Dalam kelompok Aremania terdapat kelompok-kelompok seperti 

Aremania Korwil Musisi, Aremania Korwil Balikpapan, Aremania Korwil 

Sawojajar, Aremania Korwil Bontang, Aremania Jalur Gaza, hingga 

Aremania Korwil Facebook. Aremania perempuan sendiri memiliki julukan 

Aremanita, dan saat ini sudah banyak kampanye yang menyebutkan “Stop 

pelecehan pada Aremanita”. Hal ini dikarenakan dahulu Aremanita yang 

berjumlah sedikit sering dijadikan bahan tontonan tersendiri bagi Aremania. 

Namun seiring waktu, Aremanita saat ini sudah dihargai keberadaannya baik 

di dalam maupun diluar stadion. 

Kelompok-kelompok yang ada dalam Aremania tidak hanya 

terbatas dari yang tertulis diatas, banyak juga kelompok-kelompok kecil yang 

tidak tercatat berdasarkan pembagian kelompok tersebut. Rata-rata setiap 

kelompok memiliki aktivitas seperti berangkat bersama-sama dari suatu 

tempat menuju stadion tempat lokasi pertandingan Arema Indonesia dan 

pulang bersama-sama menuju tempat asal. 

Masyarakat memandang kegiatan suporter sepakbola dapat 

memicu timbulnya agresifitas yang merugikan banyak pihak tanpa melihat 

adanya kohesivitas yang dapat membangun serta bersifat positif. Hal-hal 

tersebut diataslah yang melatarbelakangi peneliti mengangkat tema 

kohesivitas dalam suporter sepakbola untuk menjadi bahan penelitian. 
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Aristoteles (dalam Yusuf, 1989) menyebutkan bahwa manusia 

adalah zoon politicon atau makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul 

dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Status makhluk sosial 

melekat pada diri setiap individu. Ia tidak dapat bertahan hidup secara utuh 

hanya dengan mengandalkan pada dirinya saja. Sejak lahir sampai meninggal 

dunia manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. 

Suporter merupakan sekumpulan orang yang memberikan 

dukungan kepada kelompok atau tim tertentu. Suporter sepakbola berarti 

kelompok pendukung dari sebuah kesebelasan. Dalam persepakbolaan saat 

ini, kelompok suporter seringkali disebut sebagai pemain keduabelas. Hal ini 

dikarenakan ada perasaan tidak lengkap, jika dalam sebuah pertandingan 

sepakbola tidak ditonton langsung oleh para suporternya. Bahkan untuk 

sebuah tim kesebelasan yang mandiri, kehadiran suporter sangat menentukan 

kelangsungan hidup tim tersebut. 

Arema Indonesia FC merupakan salah satu klub sepakbola yang 

berdiri dengan mandiri, berbeda dengan klub-klub sepakbola lain di Indonesia 

yang dana operasionalnya didapat dari kucuran dana pemerintah. Dengan 

demikian keberadaan Aremania sebagai kelompok suporter Arema Indonesia 

FC sangat mempengaruhi kondisi keuangan klub. Untuk menarik minat para 

suporter dan menjaga antusias mereka untuk terus hadir dan terus mendukung 

klub Arema Indonesia FC, bukan hanya peran marketing yang menduduki 

posisi penting, tetapi keberadaan Divisi Media Officer juga menjadi posisi 
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yang sangat penting terutama dalam pembentukan citra, pengelolaan isu dan 

juga pengelolaan kohesivitas suporter klubnya. 

Divisi Media Officer dalam Arema Indonesia FC merupakan 

jelmaan dari Divisi Humas. Perubahan ini terjadi karena mengikuti struktur 

organisasi professional yang dianjurkan oleh Federation of International 

Football Association (FIFA) sebagai organisasi dunia yang mengurusi dunia 

persepakbolaan. Kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh Media Officer adalah 

menjadi penjembatan antara kepentingan klub dengan kepentingan 

stakeholdernya, terutama dengan suporternya (Aremania). Kegiatan-kegiatan 

menjembatani ini dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai media. 

Keberadaan internet saat ini menjadi media yang digunakan oleh Media 

Officer Arema Indonesia FC, mulai dari official website hingga situs-situs 

jejaring sosial. 

Divisi Media Officer Arema Indonesia FC sendiri pada 2010 

sudah mulai menggunakan situs jejaring sosial sebagai salah satu media baru 

dalam berkomunikasi dengan stakeholder-nya, terutama dengan Aremania 

yang selalu menantikan informasi terbaru atau sekedar sapaan dari pihak 

Arema Indonesia FC. Salah satu situs jejaring sosial yang digunakan adalah 

Facebook yang penggunanya semakin hari semakin meningkat, termasuk 

pengguna Facebook yang masuk ke halaman Facebook resmi Arema 

Indonesia FC yang diberi nama Arema Singo Edan. Salah satu fungsi sebuah 

media adalah media mempunyai kemampuan sebagai pembentuk makna dan 

mempengaruhi perubahan kognitif individu maupun kelompok, tidak 
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terkecuali kelompok suporter. Hal tersebut menjadi peluang yang sangat 

besar bagi Divisi Media Officer Arema Indonesia FC untuk melakukan 

shared meaning, berupa penyebaran atau perluasan simbol atau slogan 

kepada Aremania yang berada dimana-mana. Shared meaning inilah yang 

nantinya menjadi pembentuk kohesivitas suporter. 

Dengan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini peneliti 

mengangkat judul PENGELOLAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA 

PEMBENTUK KOHESIVITAS SUPORTER AREMA INDONESIA FC 

(Studi pada Media Officer Arema Indonesia FC sebagai Pengelola Facebook 

Resmi Arema Indonesia Football Club. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang adalah; 

Bagaimana pengelolaan Facebook sebagai media pembentuk kohesivitas 

suporter Arema Indonesia FC (Aremania)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dengan diadakannya penelitian ini peneliti berharap akan 

mengetahui bagaimana pengelolaan Facebook sebagai media pembentuk 

kohesivitas suporter Arema Indonesia FC (Aremania), dalam studi yang 

dilakukan pada Media Officer Arema Indonesia FC sebagai pengelola 
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Facebook Arema Singo Edan yang merupakan jejaring sosial resmi yang 

dimiliki oleh Arema Indonesia FC. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat untuk beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi dunia 

akademik, berupa pengembangan keilmuan dan wawasan baru mengenai 

pengelolaan Facebook sebagai media pembentuk kohesivitas suporter, atau 

memberikan masukan bagi pengembangan keilmuan dalam ilmu 

komunikasi, khususnya bagi konsentrasi Public Relations (PR). 

2. Praktis 

Bagi dunia praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mendayagunakan teknologi informasi, media online seperti situs 

jejaring sosial Facebook sebagai salah satu bentuk media baru dalam 

pegelolaan kohesivitas suporter. 
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengelola Facebook 

Arema Singo Edan yang merupakan bagian dari Divisi Media Officer Arema 

Indonesia FC, yang berlokasi di Jl.Sultan Agung no. 9, Malang. Waktu 

penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, terhitung sejak 20 

November 2010 hingga 15 Januari 2011. 

Divisi Media Officer (MO) Arema Indonesia FC, Malang, dipilih 

sebagai lokasi penelitian didasarkan pertimbangan; Arema Indonesia FC 

merupakan satu-satunya klub sepakbola di Indonesia yang mandiri, tidak 

bergantung pada sumber dana pemerintah. Pendanaan Arema Indonesia FC 

bersumber dari sponsor, baik dari perusahaan-perusahaan tertentu maupun 

dari bantuan para suporternya. Untuk itu Arema Indonesia FC harus mampu 

menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder atau pihak-pihak yang 

mendukung berjalannya Arema Indonesia FC, termasuk menjaga Aremania 

sebagai suporter setia Arema Indonesia FC. 

Media Officer Arema Indonesia FC pada 2010 sudah mulai 

menggunakan situs jejaring sosial Facebook sebagai salah satu media baru 

dalam berkomunikasi dengan stakeholder-nya, terutama dengan Aremania. 

Yang menjadi pengelola Facebook resmi ini adalah orang-orang yang 

tergabung dalam Divisi Media Officer. Untuk itu peneliti meneliti beberapa 

orang yang berperan sebagai pengelola Facebook tersebut. 

 


