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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangannya, pers di Indonesia memiliki cerita panjang untuk 

mencapai kemerdekaannya. Dimulai dari runtuhnya rezim orde baru, memberikan 

angin segar untuk kegiatan pers di Indonesia. Kebebasan pers ini pun tertuang 

pada Undang-undang pers yang disahkan oleh Presiden  Bacharuddin Jusuf 

Habibie dan Sekretaris Negara Mulyadi pada 23 September 1999 di Jakarta.  

Dengan di terbitkannya Undang-undang pers, dimulai lah geliat pers 

Indonesia yang berkembang sangat pesat. Tidak hanya pemberitaan yang 

beragam, namun perusahaan pers di Indonesia mulai bersaing untuk mendapatkan 

pembaca dari berita-berita yang di terbitkan. Kebutuhan informasi yang semakin 

meningkat di masyarakat, membuat pers Indonesia semakin terus berkembang. 

Menurut Tahrun dan Nasir (2016) media massa atau Pers adalah suatu 

istilah yang mulai dipergunakan pada tahun  1920-an  untuk  mengistilahkan  jenis  

media  yang secara  khusus  didesain untuk  mencapai  masyarakat yang sangat 

luas. Dalam  pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. 

Menurut Nurudin (2007:9) media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah 

ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas.  
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Informasi yang dihimpun dan di sampaikan ke masyarakat tersebut 

merupakan karya jurnalistik atau sebagai pelakunya biasa kita kenal sebagai 

jurnalis maupun wartawan. Informasi yang disajikan para jurnalis pun beragam, 

mulai dari berita ekonomi, politik, bisnis, entertaiment, hingga berita seputar  

olahraga.  

Semakin digemarinya berita olahraga kala itu pada tahun 1970-1980, 

harian kompas menerbitkan satu halaman untuk mengisi daftar rubrikasi pada 

media tersebut. Karena dirasa tidak cukup untuk menyuguhkan berbagai berita 

olahraga di Indonesia maupun di dunia, muncul lah gagasan baru harian ko mpas 

untuk membuat media baru khusus olahraga. Munculah rubrik Bola pada harian 

kompas sebagai sisipan berbentuk tabloid yang berjumlah tiga halaman. 

(www.anneahira.com, 2 Maret 2017) 

Dunia jurnalistik olahraga di Indonesia mendapatkan sambutan baik dari 

masyarakat. Media olahraga sebagai produk dari jurnalistik olahraga terus 

berkembang di Indonesia yang ditunjukkan dengan banyaknya website, surat 

kabar, majalah, tabloid yang membahas mengenai olahraga seperti 

detiksport.com, bola.kompas.com, goal.com, bola.net.com dan lain- lain. Bahkan 

saat ini juga sudah ada website dan majalah yang merupakan franchise dari media 

luar negeri seperti harian topskor dan portal berita goal.com. (sport.detik.com, 1 

maret 2017) 

 

Sebagaimana kita ketahui, pers memiliki berbagai peran dalam sistem 

demokrasi khususnya di Indonesia, seperti sarana informasi bagi masyarakat, 
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edukasi, pembentuk opini publik, penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagainya. 

Oleh sebab itu, pemberitaan di media-media sangat berpengaruh terhadap 

masyarakat luas. Tidak hanya itu pemberitaan yang di hasilkan lalu diterbitkan 

juga memiliki dampak positif maupun negatif terhadap topik yang dibahas.  

Dengan berkembangnya teknologi, lahirnya new media (internet) 

melahirkan media online. Mulai dari media sosial, hingga portal berita online juga 

semakin mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi. Kecepatan 

informasi ini yang terkadang juga mempengaruhi kredibilitas berita yang 

dihasilkan sebagai produk jurnalistik. Sifat portal berita online yang semakin 

spesifik dalam tema informasi, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan berita 

yang diinginkan sesuai dengan kebutuhanya.  

Portal berita online menyajikan konsep baru dalam pekembangan 

jurnalistik, mereka lebih spesifik dalam tiap medianya. Seperti media khusus 

untuk olahraga yang memiliki banyak sekali cabang seperti sepakbola, 

bulutangkis, dan basket. Kini media berbasis online memiliki portal khusus, 

seperti media sepakbola.     

Hubungan media massa dengan olahraga memiliki sejarah yang panjang. 

Seperti yang dikatakan Bannet, et al. (1983: 273-240) dalam jurnal multilateral 

Kuntjoro (2016), melaporkan bahwa media cetak seperti surat kabar telah 

melaporkan kegiatan olahraga di Inggris dan Amerika Serikat. Tampaknya, sejak 

itu pemberitaan dan penyiaran olahraga telah menjadi ajang bisnis yang 

menggiurkan, terutama di negara-negara maju, karena bertumpuk-tumpuk uang 

ada disana.  
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Sepak bola di Indonesia menjadi bisnis yang sangat menggiurkan, 

dikarenakan sepak bola memiliki basis pendukung di semua daerah dan juga 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat fanatik terhadap 

olahraga sepak bola. Tidak heran beberapa media memberikan perhatian penuh 

terhadap olahraga sepakbola yang dikemas menjadi produk jurnalistik. Sebut saja 

Jawa pos, sejak dekade 1980-an, identik dengan koran yang menyediakan porsi 

halaman berlimpah bagi berita olahraga, khususnya berita tentang sepak bola.  

 Pada dekade tersebut, Dahlan Iskan dengan cerdik mendekatkan Jawa Pos 

dengan Persebaya Surabaya. Pada satu dekade penghujung kompetisi 

Perserikatan, Persebaya meraih prestasi yang mengkilap, salah satunya karena 

dukungan Jawa Pos. Persebaya menjadi representasi warga Jawa Timur, 

sebagaimana juga yang terjadi di Jawa Barat dengan Persib Bandung dan Jawa 

Tengah dengan PSIS Semarang. 

Jawa Pos meraup sukses dengan banyak mengangkat berita tentang kiprah 

Persebaya di masa Perserikatan. Oplah Jawa Pos melesat, berbarengan dengan 

keberhasilan kultural koran ini menciptakan penandaan baru bagi Persebaya dan 

para pendukungnya, seperti halnya dengan wong mangap (Logo suporter 

bonekmania). Visual wong mangap yang dikreasi Mister Muhtar, desainer grafis 

Jawa Pos, sejak dikenalkan pada dekade 1980-an tetap menghiasi halaman 

olahraga Jawa Pos kala memberitakan tentang Green Force. Jawa Pos sekaligus 

membuktikan bahwa koran nasional tidak harus terbit dari Jakarta. (Fandom.id, 16 

April 2017) 
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Namun tak selalu keuntungan yang didapat dari pemberitaan yang 

berlangsung di media massa. Contoh kasus dapat dilihat dari pemberitaan konflik 

antar suporter seperti Aremania dan Bonek. Kala itu, salah satu surat kabar lokal 

Malang Post menerbitkan berita yang cukup kontroversial dan jauh dari kode etik 

jurnalis. Dalam judulnya beritanya yaitu “Bonek Biadab”. Dampak yang di 

timbulkan dari pemberitaan tersebut adalah semakin panjangnya konflik antar 

supoter aremania dan bonekmania.  

 Banyak faktor kenapa Malang Post berani menerbitkan berita tersebut, 

diantaranya karena Malang Post merupakan media lokal Malang yang merupakan 

basis pendukung Arema dengan kelompok suporter Aremania.Hal tersebut hanya 

salah satu dari sekian banyak faktor munculnya pemberitaan konflik yang 

disajikan media pada pemberitaan sepakbolanya. Bayangkan jika seluruh media 

lokal tak bisa menahan diri untuk memberitakan konflik pada pemberitaan 

olahraga khususnya sepak bola yang memiliki basis pendukung fanatiknya di tiap 

daerah di Indonesia. 

Media yang merupakan penggiring opini di masyarakat berlomba untuk 

memberitakan konflik ini, sehinga memperkeruh dan memetakan masyarakat di 

Indonesia. Terlebih lagi banyak politisi yang berkecimpung di dunia olahraga 

khususnya sepak bola.Informasi mengenai sepakbola juga terpetakan, hal ini 

karena seiring dengan adanya harian lokal/ daerah di pelosok nusantara. Koran 

dan portal berita lokal tentu saja memiliki rubrik khusus mengenai olahraga 

khususnya sepakbola.  
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Hal tersebut hanya salah satu dari sekian banyak faktor munculnya 

pemberitaan konflik yang disajikan media pada pemberitaan sepakbolanya. 

Bayangkan jika seluruh media lokal tak bisa menahan diri untuk memberitakan 

konflik pada pemberitaan olahraga khususnya sepak bola yang memiliki basis 

pendukung fanatiknya di tiap daerah di Indonesia.  

Di tengah pemberitaan konflik yang menjamur di media arus utama, 

keberadaan internet melahirkan banyak portal berita sepakbola. Sebut saja 

goal.com, bola.net, fandom.id, panditfootball, dan lain- lain. Keberadaan portal 

berita olahraga menjadi udara segar bagi para pecinta bola di tanah air, karena 

topik pembahasaan tidak selalu menyajikan konflik yang menyebabkan 

pertentangan di sepakbola nasional. 

Salah satu portal berita itu adalah panditfootball.com. berdiri sejak tahun 

2011, panditfootball merupakan media yang berbasis di Kota Bandung. Melihat 

dari segi rubrikasi, panditfootball.com menyediakan paket Informasi lengkap 

dibandingkan dengan media yang membahas sepakbola di Indonesia. Seperti 

rubrik sains, yang membahas keberadaan sains di dunia olahraga sepakbola dan 

rubrik taktik, yang berisis berbagai macam ulasan taktik sepakbola yang 

dimainkan klub sepakbola tanah air dan klub sepak bola Internasional.  

Tentu saja keberadaan rubrik tersebut menjadi terobosan baru sebuah 

portal berita sepakbola, karena pemberitaan tidak selalu membahas pemain dan 

hasil pertandingan. Informasi mengenai seluk-beluk olahraga bisa menjadi 

referensi bagi masyarakat, organisasi sepakbola, klub sepakbola nasional untuk 
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terus mengembangkan persepakbolaan nasional. Dalam rubrik taktik yang 

membahas mengenai formasi serta strategi klub sepakbola nasional tiap 

pertandingan, dapat dimanfaatkan klub-klub sepakbola nasional untuk 

mempelajari calon lawannya, selain itu di rubrik ini juga terdapat pembahasan 

taktik para klub sepakbola luar negeri yang dapat menjadi referensi dan 

menambah pengetahuan sepakbola nasional yang terus berkembang.  

Selain manfaat yang didapatkan oleh klub sepakbola nasional, organisasi 

sepakbola yang menaungi persepakbolaan Indonesia yaitu PSSI (Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia) juga mendapat keuntungan dengan hadirnya portal 

berita khusus sepakbola ini, selain mendapat informasi mengenai perkembangan 

sepakbola dunia, PSSI juga dapat memanfaatkan kemudahan informasi mengenai 

para talenta muda di seluruh Indonesia. Contoh bagaimana PSSI mendapat 

informasi mengenai para pemain keturunan Indonesia jika tidak dari jurnalis 

sepakbola. Sebut saja Irfan Bachdim dan Stefano Lilipaly pemain naturalisasi 

keturunan Indonesia-Belanda yang kini menjadi bintang sepakbola nasional, 

mereka adalah contoh pemain yang di temukan jurnalis olahraga memanfaatkan 

kemudahan informasi dari kemajuan teknologi.  

Hal ini tentu saja dapat berdampak positif, jika peran jurnalis olahraga 

dapat bekerjasama dengan organisasi sepakbola Indonesia yaitu PSSI. Sebagai 

penyedia infomasi, portal berita juga dapat memnjadi agen sepakbola dengan 

mengorbitkan bintang-bintang muda bertalenta dari seantero negeri, selain itu 

panditfootball juga terbuka jika para pengamat maupun jurnalis lepas ingin 

mengirimkan informasi berupa tulisan dan video, karena panditfootball.com juga 
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menyediakan layanan streaming Pandit TV di portal beritanya. Memang ini 

adalah salah satu kelebihan dari portal berita online, seluruh jenis jurnalistik dapat 

di satukan, seperti audio, visual, dan tulisan tentunya.  

Namun dengan hadirnya media baru ini juga membuat jurnalis olahraga 

dituntut menguasai lebih dari satu bidang ilmu jurnalistik. Sifat portal berita yang 

dapat menyajikan tulisan, beserta foto dan video, membuat jurnalis olahraga 

diwajibkan menguasai keseluruhan bidang ilmu jurnalistik cetak, elektronik, dan 

online. 

Keberadaan new media seperti ini tentunya menambah alternatif bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Meskipun segmentasi 

dari media online sangat spesifik, tetapi pesan yang di berikan langsung tertuju 

pada target sasaran, karena pembaca yang mencari informasi sesuai dengan apa 

yang diinginkan. Selain itu portal berita seperti panditfootball.com bisa menjadi 

alat perjuangan bagi para jurnalis sepakbola khususnya untuk mengembangkan 

sepakbola nasional, dengan informasi yang tidak dimuat di media mainstream. 

Seperti yang dikatakan oleh Fajar Junaedi bahwa media komunitas seperti 

panditfootball merupakan alternatif informasi dari berita yang tidak dimuat dalam 

media mainstream. 

Melihat pemberitaan olahraga khususnya sepakbola di Indonesia, yang 

disajikan di portal berita online lokal, peneliti tertarik membahas dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “Peran jurnalis Olahraga pada Perkembangan 

Persepakbolaan di Indonesia periode 2015-2017 (Studi Pada Jurnalis 
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Panditfootbal.com)” Penulis ingin mengetahui peran jurnalis olahraga pada 

perkembangan sepakbola nasional. Penulis memilih studi pada jurnalis sepakbola 

Panditfootball.com, karena pemberitaan yang disajikan beragam dan merupakan 

suatu inovasi dalam perkembangan jurnalisme olahraga. Selain itu peneliti tertarik 

dengan latar belakang panditfootball sebagai media yang dibangun oleh para 

jurnalis olahraga, sehingga penyajian karya jurnalis dalam pemberitaan 

perkembangan sepakbola Indonesia pun dipublikasi apa adanya. Panditfootball 

juga menyediakan analis performa berdasarkan statistik di industri sepakbola 

Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “bagaimana peran jurnalis olahraga Panditfootball.com pada 

perkembangan persepakbolaan di Indonesia periode 2015-2017?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mendeskripsikan peran jurnalis olahraga Panditfootball.com pada 

perkembangan persepakbolaan di Indonesia periode 2015-2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat praktis : kajian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif dalam penelitian peran jurnalis olahraga. Selain 

itu, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menambah 
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wawasan pada masyarakat tentang peran jurnalis olahraga pada 

perkembangan sepakbola Indonesia. 

2. Manfaat akademis  : penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih bagi perkembangan bidang studi ilmu 

komunikasi, khususnya pada disiplin ilmu jurnalistik dengan fokus 

studi deskriptif pada topik jurnalis olahraga di Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.  

E. Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan penelusuran skripsi terdahulu di perpustakan pusat UMM, 

digital library, dan internet peneliti menemukan penelitian yang sama, tentang 

peran jurnalis di media massa, yaitu pada Siti Mahmudah (2014) yang berjudul 

Peran jurnalis di surat kabar Republika dalam dakwah bil qalam. Sedangkan pada 

penelitian ini tetap sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif, jika pada thesis Siti Mahmudah objek penelitiannya 

adalah surat kabar harian republika, pada penelitian ini objeknya adalah portal 

berita panditfootball. 

 


