
	

	 1	

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan dualisme team sepakbola dalam kompetisi, memicu 

munculnya perpecahan/ permasalahan dalam sepakbola Indonesia. 

Fanatisme suporter Indonesia mulai goyah dengan munculnya klub lokal 

yang mempunyai dua klub dengan nama yang sama namun menjalankan 

kompetisi yang berbeda.  

Pada awal perhelatan kompetisi sepak bola 2011-2012 dengan 

kepemimpinan Djohar Arifin sebagai ketua PSSI yang baru, begitu banyak 

masalah-masalah yang menghambat bergulirnya kompetisi Liga Indonesia. 

Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup besar 

dipersepakbolaan Indonesia saat ini. Dengan adanya perbedaan pendapat 

antara para pemilik klub dengan keputusan Djohar Arifin yang dianggap 

tidak mematuhi status FIFA, membuat mereka para pemilik klub sepak bola 

untuk mengikuti liga diluar naungan PSSI. Djohar Arifin juga mengubah 

format nama liga Indonesian Super League (ISL), namun saat ini dirubah 

menjadi Indonesian Premier League (IPL). 

Hal ini semakin membuat permasalahan baru yang semakin pelik. 

Permasalahan tersebut yaitu dualisme liga. Tentu dengan adanya dualisme 

liga yang diantaranya IPL (Indonesian Premier League) dan ISL (Indonesian 

Super League) ini membuat kelabakan klub-klub yang mengikuti kompetisi 

dalam negeri. Dalam hal ini ada nama-nama yang diduga kuat yang ikut 

andil besar dalam persepakbolaan Indonesia. Mereka ialah Arifin Panigoro 

dan Bakrie Group. Arifin Panigoro disebut-sebut berperan besar dalam 

kepengurusan PSSI saat ini, sedangkan Bakrie Group disebut-sebut 

memiliki peran besar di ISL (Indonesian Super League). 

Kebanyakan klub yang mengikuti kompetisi sebelumnya (ISL) enggan 

mengikuti kompetisi baru yang berada dibawah naungan PSSI dengan 

berbagi alasan masing-masing. Namun ada beberapa klub masih ingin 

bertahan untuk berkompetisi dibawah naungan PSSI. 
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Dualisme liga di Indonesia juga berdampak pada kepengurusan klub 

sepak bola di Indonesia. Banyak pula klub sepak bola yang juga terpecah 

menjadi dua kubu hanya untuk mengikuti kompetisi yang berbeda. Klub 

tersebut menggunakan system kepengurusan dan kepemilikan dengan orang 

yang berbeda tetapi menggunakan satu nama klub yang sama. Seperti 

Arema (Malang), PSMS (Medan) , Persebaya (Surabaya). Kini nama-nama 

klub tersebut dapat ditemui di liga yang bergulir di Indonesia, dari divisi 

utama, divisi dua maupun divisi tiga. 

Dualisme team yang muncul dalam sepakbola di Indonesia menjadi 

masalah baru bagi para suporter sepakbola tanah air secara umum. Suporter 

adalah salah satu bagian dari motivasi klub-klub sepakbola agar meraih 

prestasi yang baik dalam menjalankan kompetisi sepakbola nasional. Team 

Arema Malang merupakan salah satu dari daftar klub di Indonesia yang 

mendapatkan efek/problem dari dualisme PSSI. Pada era Djohar Arifin 

sebagai ketua umum PSSI, Arema mengalami perpecahan. Ada dua kubu 

yang berbeda yang sama- sama mengangkat nama Arema di kompetisi 

tingkat liga profesional. yaitu Arema FC versi PT Arema Aremania Bersatu 

Berprestasi Indonesia dan Arema Indonesia versi PT Arema Indonesia.  

Dualisme yang dialami oleh klub sepakbola Arema Malang ini 

menyebabkan Aremania untuk suporter kaum pria dan Aremanita untuk 

sebutan suporter wanita dibuat bingung dalam memberikan dukungan 

terhadap teamnya. Bersamaan dengan dualisme yang terjadi di team Arema 

Malang, berdampak pemberitaan media massa dalam wilayah Malang. 

Pemberitaan mengenai pertandingan Arema Indonesia dinilai kurang ramai 

di media massa lokal khususnya pada portal berita media online. Media 

online di Malang yang mengangkat tentang informasi mengenai berita 

olahraga fokus pada bidang sepakbola Arema dan suporter 

Aremania/Aremanita salah satunya yaitu suryamalang.tribunnews.com. 

Peran media massa sebagai sarana mencari informasi mengenai berita 

Arema Malang sangatlah penting bagi masyarakat Malang khususnya 

komunitas suporter Aremania/Aremanita. Dalam hal ini media online 

menjadi pilihan utama mengenai isu yang sedang berkembang. Kecepatan 
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dalam membagi informasi kepada khalayak dinilai lebih cepat diterima 

daripada menunggu siaran televisi atau cetakan koran lokal. 

suryamalang.tribunnews.com berperan penting dalam memberikan 

informasi tentang team sepak bola Arema, karena berita yang dimuat oleh 

suryamalang.tribunnews.com lebih banyak mengabarkan mengenai segala 

informasi mengenai Arema Malang dan aktivitas mengenai suporter 

Aremania/Aremanita.  

Gambar 1.1Tampilan pemberitaan website suryamalang.tribunnews.com 

 

(berita diunggah/dipublish tanggal senin, 13 agustus 2018 16:06) 

Masalah dualisme klub sepakbola yang di alami kota Malang 

memaksa Suryamalang.tribunnews.com untuk meliput kedua team sepak 

bola tersebut. Suryamalang.tribunnews.com adalah portal media online 

lokal yang membahas tentang isu/peristiwa yang ada di kota malang. 

Suryamalang.tribunnews.com merupakan pusat informasi yang dipercaya 

publik kota Malang sebagai media online yang fokus terhadap kabar terkini, 

salah satunya mengenai klub sepakbola Arema dan kelompok suporter 

Aremania/aremanita. Pada awalnya Arema FC mempunyai daya pikat 

mengenai susunan pemain serta memiliki jalan kompetisi Piala AFC, akan 

tetapi Arema FC masih disukai publik kota Malang khususnya Aremania. 

Peneliti mengamati saat banyaknya penonton yang memadati stadion saat 

Arema menggelar pertandingan, Aremania lebih banyak memadati tribun 

stadion saat pertandingan Arema FC. Suryamalang.tribunnews.com melihat 
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minat Aremania terhadap klub sepakbola Arema Malang yang menjalankan 

kompetisi divisi utama memaksa untuk memberitakan keduanya namun 

dalam perjalanannya pemberitaan suryamalang.tribunnews.com lebih 

banyak memberitakan yang Arema FC. Dengan adanya dualisme liga di 

Indonesia ini juga membawa angina tersendiri bagi industri media dalam 

pemberitannya. Tentunya media massa semakin sibuk memberitakan 

dualisme liga tak kecuali dualisme klub di Indonesia. Seperti pemberitaan 

Arema sendiri selalu dimuat dalam media, seperti di media online lokal. 

Media online lokal di kota Malang selalu menjadikan pemberitaan Arema 

sebagai pemberitaan yang hangat untuk diangkat. 

Melihat audien aktif dalam menentukan media yang dipilih untuk 

memuasakan kebutuhannya dapat dikaitkan dengan teori Uses and 

Gratification. Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitz 

mengatakan bahwa orang secara aktif mencari media tertentu dan muatan 

(isi) tertentu untuk mencapai kepuasan (hasil) tertentu. Orang dikatakan 

aktif karena mereka mampu untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai 

jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi. Teori ini konsumen media 

mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana mereka menggunakan 

media dan bagaimana media itu berdampak pada dirinya. (Nurudin, 2013: 

192) 

 Setidaknya ada empat fungsi dalam penggunaan media massa 

menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney dalam buku nurudin, pada 

fungsi pertama to inform, yaitu untuk menginformasikan. Kedua to 

entertain, yaitu untuk memberi hiburan melalui media tersebut. Ketiga to 

persuade, yaitu untuk membujuk atau memberi pengaruh kepada seseorang. 

Keempat transmission of the culture, yaitu untuk sebagai tranmisi dari 

budaya. Melalui keempat fungsi tersebut dapat dikaitkan dengan motif 

dalam penggunaan media juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan 

menggunakan media tersebut oleh setiap individu (Nurudin, 2013: 154). 

Alasan  peneliti mengapa mengambil media online suryamalang.com 

sebagai objek penelitian, dikarenakan suryamalang.com menghadirkan 

informasi yang akurat dan berimbang bagi warga Malang, khususnya berita 
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tentang Arema dan konflik yang telah terjadi. Suryamalang.com berusaha 

untuk mengkontruksikan pemberitaan Arema sebagai realitas dari hasil 

ideologi atau pandangannya.Pada edisi ini peneliti berusaha meneliti teks 

serta isi pemberitaan dan nantinya akan ditanyakan kepada khalayak atau 

masyarakat untuk menggali atau mengeksplorasi berita dualisme Arema 

yang sudah terjadi. Serta mungkin permasalahan dualisme Arema yang tak 

kunjung selama kurang lebih 8 tahun yang seakan-akan tidak pedulikan oleh 

masing-masing tim sehingga membuat Aremania/Aremanita resah akan 

masalah pada tim sepakbola kebanggaannya. Serta dilihat dengan masih 

adanya media yang memberitakan pada permasalahan dualisme Arema ini, 

membuat peniliti yakin bahwa masalah ini masih akan sering dibahas oleh 

pembacanya terutama Aremania/Aremanita. 

Dari sinilah peniliti mulai tertarik untuk melakukan studi tentang 

berita olahraga mengenai klub sepakbola asal kota Malang yaitu Arema 

Malang didalam redaksi media online lokal Suryamalang.com. 

Aremania/Aremanita merupakan salah satu konsumen utama berita 

mengenai klub sepakbola Arema Malang. Perilaku, pemahaman dan 

pemakanaan aremania/aremanita yang sudah membaca dualisme team 

arema di suryamalang.com inilah  yang nantinya sebagai kunci pengambilan 

data dalam penilitian yang telah diambil ini. Akan sangat menarik bila 

peneliti mampu memahami dan menjelaskan permasalahan yang akan 

diangkat. Mengingat secara pribadi, peneliti juga seorang yang menyukai 

olahraga sepakbola. Dengan adanya penjelasan mengenai latar belakang 

yang telah diuraikan panjang lebar tersebut di atas, penulis memberikan 

judul skripsi ini “Pemaknaan Aremania tentang Berita Dualisme Arema di 

Media Online (studi resepsi pada Aremania pembaca dualisme di 

suryamalang.com).  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana pemaknaan supporter Aremania tentang 

berita dualisme arema dalam pemberitaan di media online lokal 

suryamalang.com ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan suporter Aremania 

tentang berita dualisme Arema pada pemberitaan di media online lokal 

suryamalang.com. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi ilmu komunikasi khususnya jurnalisme mengenai makna berita 

dalam media online. Serta dapat memberikan masukan berupa 

gambaran, data, maupun referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai studi resepsi dalam pemaknaan berita. 

 


