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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola adalah suatu cabang olahraga yang mempunyai banyak 

penggemar dan peminat di berbagai belahan bumi. Bahkan sepak bola bukan hanya 

sekedar olahraga akan tetapi juga mampu membawa perubahan di berbagai bidang 

kehidupan. Di Negara-negara barat terutama Eropa sepak bola merupakan suatu 

industri yang sangat menjanjikan. Bahkan bisa menjadi salah satu sumber 

penghidupan bagi masyarakat. Disisi lain sepak bola dapat menghadirkan atau 

memberikan sesuatu pertunjukan yang sangat digemari oleh berbagai lapisan  

masyarakat di dunia ini.  

Sifat sepak bola yang universal dan mampu menciptakan euforia dan 

antusiasme yang sangat luar biasa di masyarakat inilah yang kemudian 

dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan (uang) dengan 

berbagai cara. Termasuk dengan menggunakan cara-cara yang sebenarnya sangat 

ditentang oleh pecinta sepak bola karena dapat merusak keindahan sebuah 

pertandingan sepak bola. Dimana pihak-pihak tersebut memanfaatkan setiap 

pertandingan yang digelar untuk dijadikan ajang  perjudian. Dimana dapat diketahui 

Perjudian merupakan suatu perbuatan terlarang, berjudi atau aktivitas judi 

merupakan tindakan yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan psikologis 

seseorang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “judi“ atau 

“berjudi“ adalah permainan menggunakan uang ataupun benda berharga untuk 

dipertaruhkan. Berjudi juga diartikan dengan mempertaruhkan uang dan harta yang 
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dimiliki pada sebuah permainan yang berdasarkan tebakan dan kebetulan dengan 

memiliki tujuan untuk memperoleh dan menambah uang serta harta yang lebih 

banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga Perjudian di dunia sepak bola 

sangat ditentang keras oleh berbagai pihak yang benar-benar menginginkan adanya 

sebuah pertandingan sepak bola yang sangat “bersih”. Hal tersebut dikarenakan 

apabila sebuah pertandingan sepak bola profesional sudah dimasuki unsur 

perjudian, maka pertandingan tersebut tidak lagi “bersih”. 

Pada UU No.7 tahun 1974 pemerintah Indonesia menetapkan peraturan 

perundang-undangan tentang penertiban akan aksi perjudian. Pada dasarnya 

perjudian itu merupakan perilaku yang mempunyai pengaruh negatif terhadap 

masyarakat maupun bangsa, serta negara dan bertolak belakang dari ajaran agama, 

kesusilaan dan moral Pancasila. Jadi apapun bentuk perjudian yang dilakukan di 

Indonesia merupakan hal yang dilarang dan akan ada penertiban dan sanksi pidana 

yang dilakukan bagi siapa saja yang melakukannya. 

Dalam portal online (bbc.com :2017) Mark Griffiths seorang ahli psikolog 

dari Universitas Nottingham mengatakan Faktor orang melakukan perjudian 

meliputi beberapa aspek. Dari hasil survey yang dilakukannya kepada 5.500 

penjudi, faktor karena uang menjadi faktor terkuat. Selain uang juga terdapat faktor 

lain yang berpengaruh besar terhadap aktivitas seseorang melakukan perjudian 

diantaranya ada faktor kesenangan dan hiburan. Hal -hal tersebut merupakan unsur 

yang membuat seseorang terjerumus dan kecanduan dalam melakukan aktivitas 

perjudian.  
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Perjudian sepakabola Indonesia tidak hanya menyangkut oknum penjudi 

dan agen judi saja tetapi sudah meluas ke beberapa aspek seperti pemain, official 

dan staf pertandingan. Bukti ini dikuatkan dengan tertangkapnya mantan bek timnas 

Indonesia Johan Ibo yang ditangkap saat hendak menyuap para pemain pusamania 

Samarinda yang akan menghadapi persebaya pada lanjutan QNB league 

(liputan6.com :2017). Mulai dari itu sedikit – demi sedikit perjudian yang meliputi 

sepakbola di Indonesia mulai terungkap. Hal ini merupakan gambaran realitas 

bagaimana judi dijadikan sebuah bisnis di persepakbolaan Indonesia. 

Terlepas dari berbagai fenomena perjudian di atas. Sepak bola di indonesia 

sering kali dijadikan tema utama bagi para sineas film untuk diangkat kedalam 

cerita. Film–film sepak bola di Indonesia pada umumnya bercerita tentang mimpi 

dan kesuksesan seperti Garuda didadaku, Tendangan dari langit dan Cahaya dari 

timur. Banyak sineas mengangkat tema sepak bola karena kefanatikannya 

masayarakat Indonesia terhadap sepak bola dan hal itu pastinya akan berdampak 

baik bagi mereka, baik dari segi materi ataupun popularitas. 

Tetapi berbeda dengan Film Hari Ini Pasti Menang garapan Andibachtiar 

Yusuf. Film ini memberikan perhatian tersendiri terhadap peneliti tentang 

pengangkatan tema perjudian pada sepak bola Indonesia yang dilakukan oleh 

sutradara dan dibingkai kedalam film tersebut. Pengangkatan film ini mungkin 

merupakan suatu bentuk kritik dan kesesalan dalam diri sutradara terhadap kondisi 

persepakbolaan di Indonesia yang selalu dikaitkan dan berkaitan dengan bisnis 

kotor perjudian yang terjadi. Kondisi persepakbolaan di Indonesia sendiri sudah 

lama haus akan prestasi setelah tahun 2010 yang waktu itu bisa dibilang tahun emas 
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era persepakbolaan di Indonesia yang mana pada saat itu timnas Indonesia bisa 

tembus ke final piala AFF Suzuki Cup piala paling bergengsi di asia tenggara. Akan 

tetapi akhirnya harus bertunduk lesu menerima kenyataan bahwa sepakbola kita 

gagal lagi. Setelah era tersebut kondisi persepakbolaan di Indonesia bukannya 

bangkit tetapi malah tidak ada kemajuan yang terjadi bahkan muncul masalah-

masalah lain yang membuat kondisi persepakbolaan Indonesia semakin suram. 

Data tersebut bisa dilihat dari gambar 1.1 berikut. 

 

 

Gambar 1.1: Ranking Sepakbola Tim Nasional Indonesia Berdasarkan 

FIFA 1993-2015 

Sumber : fifa.com 

 

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kondisi persepakbolaan di Indonesia 

semakin tahun semakin merosot hal itu dibuktikan dengan data tabel ranking 

Indonesia di dunia. Bahkan smpai tahun 2018 ini ranking sepakbola Indonesia turun 

ke ranking 164 dunia. Minimnya prestasi dan malah makin banyaknya kotroversi 

yang menimpa persepakbolaan di Indonesia membuat kondisi persepakbolaan 

berjalan tidak stabil. Banyaknya kasus bandar perjudian yang mengatur 
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pertandingan-pertandingan sepakbola di liga Indonesia membuat nilai-nilai 

sportifitas dan keadilan dalam sepakbola semakin rawan. Kondisi persepakbolaan 

yang haus prestasi tetapi memiliki kontroversi yang kearah negatif ini menjadi titik 

perhatian dan kecurigaan tersendiri bagi peneliti terhadap sutradara Andibachtiar 

yusuf mengapa dia membingkai tema perjudian ke dalam filmnya. Selain bentuk 

kritik terhadap federasi sepakbola di Indonesia tema perjudin ini dijadikan suatu 

bentuk edukasi yang dilakukan sutradara kepada masyarakat awam yang tidak 

pernah mengetahui tentang hal seperti ini agar paling tidak bisa melihat gambaran 

mengapa sepakbola kita sulit berprestasi dengan masalah diluar teknis sepakbola. 

Permasalahan itulah yang menjadi pusat perhatian peneliti terhadap pengangkatan 

tema perjudian oleh sutradara. 

Dimana di film Hari Ini Pasti Menang, penonton tidak sekadar menyaksikan 

lapangan sepakbola-ruangan loker-rumah sang protagonis semata. Ruang lingkup 

penceritaan tidak sesempit itu. Penonton diajak untuk menelusuri lebih jauh, 

dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa sepakbola pun telah menjadi ladang 

bisnis, baik legal maupun ilegal. Kita melihat sisi lain (atau lebih tepatnya, sisi 

gelap) dari olahraga paling populer di Indonesia ini. Dalam hal ini sutradara 

menggambarkan atau membingkai perjudian itu dengan bagaimana seorang pemain 

bisa dibeli untuk mencetak gol atau hanya dengan uang. Selain itu, diperlihatkan 

juga bahwa judi sepak bola ternyata melibatkan para pejabat dan pengusaha. 

Sutradara juga memang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan para pelaku 

judi tersebut. Semuanya terlibat. Mulai dari bandar, penjudi, sampai menteri dan 

jurnalis olahraga. 
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Di film Hari Ini Pasti Menang juga membukakan pengetahuan kepada para 

penonton akan kondisi persepakbolaan sesungguhnya. Sepakbola bukan dipandang 

hanya pertandingan semata. Kita akan digiring melihat sisi lain dari drama 

sepakbola sesungguhnya lewat perspektif pemain sepakbola. Banyak fenomena-

fenomena yang diungkap dan banyaknya pesan moral dan inspirasi tentang 

nasionalisme, idealisme, kerja keras dan percaya diri dari film ini. 

Hal mendasar bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Film 

“Hari Ini Pasti Menang“ yang disutradarai Andibachtiar Yusuf  ini dikarenakan film 

ini mengangkat sisi lain didalam sepakbola yang jarang diketahui terutama isu 

perjudian yang sudah menjadi bisnis dalam sepakbola. Dimana Perjudian dikemas 

sedetail mungkin mulai dari siapa saja yang mengendalikannya. Alasan lain kenapa 

penelitian ini dilakukan penulis dikarenakan film ini memiliki bermacam sudut 

pandang yang realistis dan dapat diaktualisasikan dengan baik oleh sutradara 

Andibachtiar Yusuf. 

Dari beberapa penjelasan serta uraian tentang Film “Hari Ini Pasti Menang“ 

diatas untuk mengetahui pembingkaian dari gambaran isu yang ada berdasarkan 

fakta dan fenomena yang terdapat dalam film ditambah dengan metode ini juga 

mendeskripsikan dengan baik mengenai analisis dan solusi untuk fakta masalah 

yang ada pada saat itu, sehingga penelitian ini akan menggunakan analisis framing 

untuk dasar kajian analisisnya. 

Analisis framing sendiri secara sederhana adalah “analisis agar mengetahui 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. 

Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Dengan analisis 
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framing, realitas sosial dapat dilihat, dimaknai dan dikonstruksi dengan pendekatan 

tertentu (Eriyanto, 2002:3). Framing menurut Eriyanto merupakan cara bagaimana 

media melakukan pemahaman dan pemaknaan realitas dan bagaimana realitas itu 

diperlihatkan. Sederhananya, framing bisa dibilang sebagai cara media untuk 

menekankan atau menonjolkan aspek-aspek tertentu. 

Pekerja media menggunakan analisis framing sebagai strategi 

pembingkaian mereka terhadap suatu isu pada apapun yang terjadi sekarang dengan 

membuat kabur, bahkan maknanya menjadi hilang. Hal ini terkait dengan 

pandangan Eriyanto (2002:4), karena keunggulan khusus atau aspek realitas akan 

membuat (hanya) bagian-bagian yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, lebih 

menyentuh pada khalayak. Sederhananya, ini menjelaskan bahwa media memiliki 

peran penting dalam memotret realitas yang berdampak pada masyarakat. Penonton 

cenderung lebih ingat mengikuti peristiwa yang diberikan media sementara berita 

yang lain yang mengandung realitas kerap ditinggalkan. 

Pemilihan analisis framing sendiri sebagai alat analisis di film ini 

sebelumnya dilihat dari isi filmnya yang condong mengarah kepada konstruksi 

media yang dilakukan oleh sutradara dalam membangun makna tertentu yang akan 

ditampilkan, yang mana di film ini sutradara berusaha membangun realitas dari 

pengalaman–pengalaman yang dia ketahui terlepas bagaimana khalayak 

menyimpulkan pesan atau makna tersebut. Oleh karenanya analisis framing paling 

cocok untuk menganalisis film ini. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pembingkaian dan konstruksi 

perjudian didalam sebuah film, dengan objeknya yaitu Film “Hari Ini Pasti 



8 
 

Menang“. Untuk mengetahui gambaran lebih konkritnya pengemasan yang 

dilakukan sutradara terhadap isu yang digambarkan ke dalam filmnya, penelitian 

ini menerapkan “Framing William Gamson“ dan “Andre Modigliani“ karena 

kecocokan dan lebih spesifik dengan Objek  yang akan diteliti yang berdasarkan 

realita dan fenomena yang terjadi dalam film tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 

perumusan masalah agar mendapatkan gambaran konkrit pada penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana realita perjudian sepakbola Indonesia dibingkai dan 

dikonstruksi oleh sutradara dalam Film Hari Ini Pasti Menang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian 

yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk Mengetahui pembingkaian dan konstruksi realita perjudian 

sepakbola Indonesia oleh sutradara dalam film Hari Ini Pasti Menang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat. Oleh karena itu manfaat 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 
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1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi 

khusunya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi serta mahasiswa yang 

melakukan penelitian mengenai analisis framing terhadap film, serta 

menambah wawasan bagi penulis. 

2. Secara praktis

Secara praktis, kajian penelitian ini diharapkan penulis sebagai literatur 

kepustakaan khususnya pada penelitian kualitatif yang berkaitan dengan 

film. Khususnya untuk penggemar film, hasil dari penelitian yang dilakukan 

diharapkan bermanfaat serta memberikan masukan untuk bersikap kritis 

terhadap apa yang ditonton, karena film merupakan hasil sebuah realitas. 

Selain itu juga, yang paling penting untuk masyarakat agar bisa memfilter 

semua informasi yang dikonstruksi dan disampaikan oleh media, utamanya 

media film. 


