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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai macam bentuk perkumpulan komunitas terutama komunitas yang ada 

diMalang mulai berkembang pada ahir priode ini. Diantara yang mengalami perkembangan 

cukup pesat dat tajam adalah komunitas Fans Club Sepakbola. Banyaknya media sosial atau 

jaringan didunia maya saat ini menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya sebuah 

komunitas supporter sepakbola di Indonesia.Media-media di era sekarang tidak menuntut 

untuk mereka para anggota Fans Club untuk langsung bertemu namun dengan memanfaatkan 

media sosial hal ini menjadi efektif dalam melakukan jaringan komunikasi dalam suatu 

komunitas. 

Para supporter sebagai performer menemui lahan subur diera abad ke-19, tepatnya 

diawali dengan berdirinya asosiasi sepakbola Inggris, yaitu Football Association (FA) pada 

tahun 1863. Munculnya fenomena supporter terorganisir komunitas supporter) dipelopori 

oleh supporter Negara dibenua biru yaitu Eropa, setelah Inggris dengan sebutan Hooligan 

lalu mulai bermunculan beberapa supporter seperti di Italia yang biasa dikenal dengan 

sebutan supporter Ultras, kemudian menyebar ke Denmark dengan sebuta Rolligan, dan di 

Skotlandia dikenal dengan kelompok supporter Tartan Army. Komunitas-komunitas 

supporter telah terbentuk di berbagai Negara, hampir semua klub sepakbola diluar negri yang 

sudah tidak asing di Indonesia antara lain seperti Inter Milan (Internisti), Liverpol 

(Liverpulian), AC Milan (Milanisti). Di Indonesia juga ada beberapa mengenal supporter 

seperti Arema (Aremania), Slemania (PSS Seleman), Jakmania (Persija Jakarta), Pasoepati 
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(Persis Solo), LA Mania (Persela Lamongan), Bonek Mania ( Persebaya Surabaya) dan lain 

sebagainya. (Handoko, 2008:33-34). 

Hingga kini banya banya komunitas-komunitas supporter sepak bola local maupun 

komunitas supporter yang sengaja dibentuk untuk club sepakbola yang berada di luar 

Indonesia . para perkumpulan pecinta Club Manchester United, sebuah club yang berada di 

Inggris ternyata cukub banyak juga yang menyukainya sehingga mereka sengaja membuat 

sebuah komunitas sporter sepakbola buat para pendukung atau pecinta Club Manchester 

United, sebutan komunitas mereka adalah United Indonesia Malang, sebuah komunitas yang 

sengaja dibentuk untuk para pecinta klub sepakbola asal Inggris Manchester United. 

Komunitas United Indonesia Malang ini terbentuk karena sekelompok orang yang 

berkumpul bersama karena kecintaan terhadap team sepak bola asal England yaitu 

Manchester United. Mereka membentuk komunitas ini sebagai wadah atau tempat untuk 

bertukar pikiran tentang berita terbaru atau informasi tentang Manchester United, 

Banyaknya komunitas besar yang ada di kota Malang, dan sudah memiliki nama 

besar seperti Juventus Club Indonesia regional Malang dan Celsea Malang, bahkan di kota 

malang sendiri mempunyai dua komunitas pecinta Manchester United, komunitas yang 

sama-sama mencintai Manchester United di kota malang yaitu United Army Malang dan 

IndoManUtd Malang. Hal ini lah yang membuat menarik untuk di teliti adalah pola jaringan 

komunikasi apa yang membuat komunitas United Indonesia Malang ini masih bisa berdiri 

dan mampu menjaga solidaritas atar anggotanya. 

United Indonesia Chapter Malang sendiri berdiri di bawah pengurus pusat yaitu 

United Indonesia. United Indonesia Malang sendiri sudah berdiri sejak 20 september 2009, 



 

3 
 

yang sampai sekarang masi tetap eksis dan mampu bersaing denga komunitas pecinta 

Manchester United di kota Malang. Awal pertama terbentuknya komunitas United Indonesia 

Chapter Malang ini adalah sebagai wadah bagi mereka yang menyukai Manchester United. 

Kegiata yang sering komunitas United Indonesia Malang ini adalah yang salah satunya 

menjadi agenda wajib jika Manchester United bertanding yaitu nonton bareng, di mana 

mereka berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan team kebanggaan mereka bertanding, 

dan juga ada kegiatan ngumpul bareng yang bertujuan untuk berbagi informasi baru tentang 

Manchester United, untuk mempererat hubungan antar anggotanya United Indonesia Malang 

stiap minggunya mengadakan fun futsal yang di buka untuk member maupun non member 

United Indonesia Malang. 

Tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dilakukan United Indonesia pusat, 

komunitas United Idonesia Malang terbentuk dengan tujuan demikian .hal yang kemudian 

yang menjadi menarik untuk diteliti adalah pola jaringan komunikasi seperti apa yang 

membuat komunitas ini tetap ada diantara banyak komunitas-komunitas supporter sepakbola 

dengan nama-nama besar lainnyaserta dari awal terbentuk hingga sekarang komunitas United 

Indonesia Malang bisa tetep kuat dari waktu kewaktu.www.unitedindonesia.org 

Sebagaimana telah diketahui bahwa komunitas pecinta Manchester United di kota 

malang bukan Cuma United Indonesia Malang melainnya ada dua rival pecinta Manchesr 

United di kota Malang, Yaitu IndoManUnited dan United Army Malang. Bukan hal mudah 

bagi seorang Leader dari komunitas ini untuk tetap bisa mempertahankan dan meyakinkan 

para anggotanya agar tetap bersama Komunitas United Indonesia Malang agar tetep menjaga 

solidaritas antar anggotanya. 
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Hal tersebut tentu berdampak pada regenerasi anggota karena kebanyakan anggota 

didalam komunitas tersebut adalah mahasiswa.Karena pada dasarnya sebuah penelitian tidak 

selalu menitik beratkan pada sesuatu hal yang berbanding lurus denga keadaan, khususnya 

dalam penelitian jaringan komunikasi. 

Rogers dan Kincaid (1981) menegaskan bahwa analisis jaringan komunikasi 

merupakan metode penelitian untuk mengindentifikasi struktur komunikasi dalam suatu 

sistem, dimana data hubungan mengenai  arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan 

beberapa tipe hubungan interpersonal unit analisis. Lebih lanjut salah satu tujuan penelitian 

komunikasi adalah untuk memahami gambaran umum mengenai interaksi manusia dalam 

suatu sistem. 

Struktur komunikasi adalah susunan dari unsur-unsur komunikasi yang berbeda yang 

dapat dikenali melalui pola arus komunikasi dalam suatu sistem (Rogers dan Kincaid 1981). 

Hal yang dapat dilakukan dalam analisis jaringan komunikasi, yaitu: (1) mengindetifikasi 

klik dalam suatu sistem; (2) mengindentifikasi peranan khusus seseorang dalam jaringan 

misalnya sebagai liaisons, bridges, dan insolate; dan (30 mengukur berbagai indicator 

(indeks) struktur komunikasi seperti keterhubungan klik, keterbukaan klik, keintergrasian 

klik, dan lain sebagainya. Sementara itu yang dimaksut dengan klik adalah bagian dari sistem 

(sub sistem) dimana anggota-anggota lainya dalam sistem komunikasi (Rogers dan Kincaid) 

dalam (Rachmawati,2007). 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, penulis sangat tertarik 

untuk melakukan penelitia yaitu : Bagaimana pola jaringan yang terbentuk dalam komunitas 

United Indonesia Malang dalam menjaga solidaritas antar anggota. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahi pola dan bagaimana jaringan 

komunikasi yang terbentuk dalam komunitas United Indonesia Malang dalam menjaga 

solidaritas antar anggota 

C. Manfaat Penelitian 

C.1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademis , 

untuk penelitian selanjutnya tentenag jaringan komunikasi dalam sebuah komunitas. Serta 

menambah wawasan tentang bahasa jaringan komunikasi. 

C.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru khususnya 

kepada seluruh anggota komunitas United Indonesia Malang dalam memandang ilmu 

komunikasi.Yakni pentingnya hubungan jaringan komunikasi dalam mempererat hubungan 

antar sesame anggota komunitas. 

 


