
PEMBERITAAN BONEK OLEH JAWA POS DI ERA PASCA 

KEPEMILIKAN PERSEBAYA OLEH PT JAWA POS 

Oleh : Nourma Vidya Primantika (071411533003) - A 

Email : nourmavid@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Jawa Pos memuat 

pemberitaan mengenai Bonek di era pasca kepemilikan Persebaya oleh PT Jawa 

Pos. Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan, karena Jawa Pos memiliki 

sejarah kedekatan panjang dengan Persebaya dan Bonek, serta telah lama 

memiliki kecenderungan keberpihakan pada keduanya. Karena itulah, setelah 

Jawa Pos resmi menjadi pemegang saham terbesar Persebaya sejak tanggal 7 

Februari 2017, adanya kemungkinan Jawa Pos memuat pemberitaan-pemberitaan 

positif mengenai Bonek menjadi meningkat. Apalagi, selama ini Bonek masih 

dikenal memiliki citra kurang baik di tengah masyarakat. Hal ini tentunya 

menimbulkan asumsi bahwa Jawa Pos akan memanfaatkan peran dan power-nya 

sebagai media massa untuk menciptakan citra Bonek yang lebih positif. 

Untuk mengetahui bagaimana Jawa Pos memberitakan mengenai Bonek di era 

pasca kepemilikan, peneliti menggunakan metode analisis framing milik 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Selain itu, peneliti juga menggunakan 

beberapa tinjauan pustaka yakni suporter sebagai kelompok sosial dalam dunia 

sepakbola, media massa sebagai pembentuk citra dan opini publik, serta media 

massa dan olahraga. Untuk meneliti pemberitaan di era pasca kepemilikan, 

peneliti melakukan analisa terhadap rubrik Salam Satu Nyali. Karena rubrik ini 

merupakan rubrik khusus yang terbit di era pasca kepemilikan, dan berfokus 

membahas berbagai hal mengenai Bonek. 

Dari hasil analisis, Jawa Pos berusaha konsisten mem-framingkan sisi-sisi positif 

mengenai Bonek di era pasca kepemilikan. Baik itu melalui struktur sintaksis 

(headline, lead, kutipan narasumber, dll), struktur skrip (5W + 1H), struktur 

tematik (paragraf dan hubungan antar kalimat), maupun struktur retoris (gambar, 

grafik, frasa, dll) pembaca seolah diyakinkan jika Bonek yang dulu identik dengan 

stigma negatif kini telah jauh berubah. Cara yang dilakukan untuk meyakinkan 

pembaca bahwa Bonek telah berubah pun sangat variatif dan terus berkembang 

seiring lamanya periode kepemilikan. Baik itu di era awal kepemilikan, era 

persiapan dan awal Liga 2, era berjalannya Liga 2, hingga era akhir Liga 2, Jawa 

Pos teramati mem-framing kan sisi positif Bonek dengan cara yang berbeda-beda. 

 

Kata kunci: Analisis framing, pemberitaan media massa, Bonek, Jawa Pos.  

mailto:nourmavid@gmail.com


 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini berfokus kepada analisis framing pemberitaan Bonek oleh 

Jawa Pos di era pasca kepemilikan Persebaya oleh PT Jawa Pos. Jawa Pos resmi 

menjadi pemilik Persebaya, setelah menjadi pemegang mayoritas saham sejak 7 

Februari 2017 lalu. Status kepemilikan inilah, yang kemudian memunculkan 

adanya asumsi peneliti terkait  kemungkinan adanya usaha-usaha Jawa Pos untuk 

memuat pemberitaan kelompok suporter Bonek secara lebih positif, di era pasca 

kepemilikan Persebaya (klub yang didukung Bonek) oleh pihak Jawa Pos itu 

sendiri. 

 Bonek sendiri merupakan salah satu kelompok suporter terbesar di 

Indonesia. Istilah Bonek pertama kali muncul pada tahun 1979, dan sejak itu 

melekat sebagai identitas pendukung tim Persebaya Surabaya (Basori, 2010: 9). 

Kata Bonek merupakan akronim dari „bondho nekat‟, yang dalam bahasa 

Indonesia berarti „modal nekat‟. Dalam perkembangannya, Bonek dikenal sebagai 

salah satu kelompok suporter yang memiliki loyalitas tinggi, dan untuk itu rela 

melakukan apa saja demi mendukung tim kesayangannya. Sikap rela melakukan 

apa saja yang dibarengi keyakinan „yang penting nekat‟ inilah, yang kemudian 

membuat Bonek kerap menghalalkan segala cara demi mendukung Persebaya. 

Baik itu di tengah masyarakat maupun dalam berbagai media, Bonek sering 

diidentikkan dengan citra brutal dan anarki, dan dikenal sering melakukan 

tindakan-tindakan kerusuhan. Seperti tawuran, pelemparan batu, pemukulan, 

perusakan, hingga penjarahan toko (Lucky, 2013: 11). 

 Karena itulah, setelah resmi menjadi pemegang saham terbesar sekaligus 

pemilik Persebaya, Jawa Pos sebagai perusahaan media massa yang juga memiliki 

power untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keyakinan masyarakat 

(Prawitasari, 2013), diasumsikan peneliti tentu juga akan memanfaatkan power-

nya tersebut untuk memperbaiki citra Bonek menjadi lebih positif. Asumsi ini 

makin diperkuat, mengingat fakta bahwa media sejatinya bukanlah sebuah tempat 



yang netral, dimana berbagai kepentingan dari berbagai kelompok akan selalu 

terlibat dalam segala bentuk pemberitaan yang ada (Sudibyo, 2001: 55). Dalam 

konteks Jawa Pos dan Bonek, kepentingan ini terwujud dalam bentuk fakta 

kepemilikan Jawa Pos terhadap Persebaya.  

 Ditambah lagi, hubungan sejarah kedekatan panjang antara Jawa 

Pos, Persebaya, dan Bonek, pada dasarnya juga sudah terjalin sejak lama. Tak 

hanya berlandaskan pada kesamaan geografis yang sama-sama berbasis di 

Surabaya, Jawa Pos juga telah sejak lama teramati melakukan banyak hal-hal 

„spesial‟ untuk Bonek dan Persebaya. Pada era liga sepakbola Indonesia masih 

bernama era perserikatan, berbagai program dan karya ikonik dengan khusus 

diciptakan Jawa Pos untuk Bonek. Misalnya program pengorganisiran dan subsidi 

suporter secara masif untuk keberangkatan melihat laga-laga tandang Persebaya 

yang dikenal dengan sebutan program „Tret Tet Tet‟, penciptaan logo kepala 

(Ndhas Mangap) yang dibuat sendiri oleh salah satu tim grafis Jawa Pos (Mister 

Muchtar) atas perintah Dahlan Iskan sebagai simbol Bonek, hingga penciptaan 

slogan „Kami Haus Gol Kamu‟ yang diciptakan sebagai „pelecut‟ semangat 

Persebaya yang waktu itu terpuruk dan hingga kini bertahan sebagai salah satu 

slogan khas dari Bonek dan Persebaya (Aqfiazfan, 2015). 

Dengan adanya berbagai fakta kedekatan tersebut, tak mengherankan jika 

sejak dulu Jawa Pos teramati telah memiliki kecenderungan „keberpihakan‟ 

kepada Persebaya dan kelompok suporter Bonek. Dalam pernyataannya, direktur 

utama Jawa Pos pada masa itu yakni Dahlan Iskan bahkan juga pernah 

menyatakan bahwa sejak lama Jawa Pos memang memposisikan diri sebagai  

pelecut semangat Persebaya. “Awalnya posisi JP itu sebagai pengkritik Bonek 

dan Persebaya. Tapi dikritik keras, digebuki tiap hari, tidak membuat lebih baik. 

Lantas saya ingat teori pendidikan, orang kalau dimarahi terus tambah tertekan. 

Maka kita coba cara lain, yaitu dengan diberi kebanggaan” (Iskan dalam 

Aqfiazfan, 2015).  

Maka, ketika di awal tahun 2017 Jawa Pos, Persebaya, dan Bonek terlibat 

dalam sebuah „reuni‟ yang lebih dalam yakni dalam konteks kepemilikan, adanya 



potensi „kecondongan‟ lain tentu akan sangat mungkin tampak. Jika dikaitkan 

dengan konteks industri media massa, dapat dilihat adanya potensi keberpihakan 

pemberitaan yang akan ditampilkan oleh Jawa Pos berkaitan dengan Persebaya, 

khususnya Bonekmania. Jika di masa sebelum kepemilikan berita-berita mengenai 

Bonek dan Persebaya sudah punya tempat „spesial‟ di Jawa Pos, maka hal ini 

dapat diasumsikan akan makin berkembang di masa setelah kepemilikan ini. Hal 

inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk mencermati pemberitaan-

pemberitaan Jawa Pos terkait Bonek di masa pasca kepemilikan saham oleh PT 

Jawa Pos. 

Adapun nantinya, peneliti akan berfokus melakukan analisis framing 

pemberitaan Bonek yang termuat pada halaman khusus Persebaya di koran Jawa 

Pos. Halaman khusus Persebaya ini sendiri merupakan salah satu inovasi baru 

Jawa Pos, yang dibuat „spesial‟ di era pasca kepemilikan Persebaya oleh PT Jawa 

Pos. Halaman ini terbit pertama kali pada tanggal 21 Februari 2017, dan 

diterbitkan setiap satu minggu sekali pada hari Selasa. Dari empat rubrik yang 

ada, penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis pemberitaan-pemberitaan 

yang termuat di rubrik „Salam Satu Nyali‟, yang merupakan rubrik spesial yang 

memang diciptakan untuk membahas berbagai hal dan serba-serbi mengenai 

Bonek. Setelah resmi menjadi pemilik Persebaya, usaha-usaha yang akan 

dilakukan Jawa Pos untuk memperbaiki citra Bonek melalui pemberitaan-

pemberitaan mereka, juga diasumsikan peneliti akan variatif dan makin 

berkembang seiring makin lamanya waktu kepemilikan diantara keduanya. 

Karena itulah, peneliti membagi penelitian ini dengan menganalisis berita-berita 

„Salam Satu Nyali‟ di empat periode berbeda. Yakni periode awal kepemilikan 

(Februari-Maret), periode persiapan dan awal Liga 2 (April), periode berjalannya 

Liga 2 (Juli), dan periode akhir Liga 2 (November). Dari masing-masing periode, 

peneliti memilih untuk menganalisis dua edisi sebagai yang terbit di minggu 

pertama dan keempat tiap periode sebagai objek analisis. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Proses analisis pemberitaan sendiri akan dilakukan dengan metode 



analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan melakukan 

analisis terhadap empat struktur utama berita yakni struktur sintaksis (headline, 

lead, kutipan sumber), struktur skrip (5W + 1H), struktur retoris (hubungan antar 

paragraf, alur, dll), serta struktur retoris (penegasan melalui gambar, grafik, frasa, 

dll). Sehingga penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan kebenaran di balik 

adanya asumsi peneliti terkait adanya usaha pembangunan citra Bonek secara 

lebih positif yang dilakukan oleh Jawa Pos di era pasca kepemilikan Persebaya 

oleh PT Jawa Pos. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan 

bagaimana dan dengan cara apa konstruksi citra Bonek secara lebih positif itu 

sendiri berusaha dilakukan oleh Jawa Pos di era pasca kepemilikan ini.  

PEMBAHASAN 

 Dalam rubrik „Salam Satu Nyali‟ yang merupakan sebuah rubrik spesial 

yang diciptakan Jawa Pos untuk membahas serba-serbi mengenai Bonek di era 

pasca kepemilikan Persebaya oleh PT Jawa Pos, teramati bahwa Jawa Pos 

berusaha mem-framing kan Bonek melalui berbagai pemberitaan positif. Usaha 

Jawa Pos memperbaiki citra Bonek melalui pemberitaan itu pun, dilakukan 

dengan berbagai cara yang variatif dan terus berkembang seiring dengan kian 

lamanya hubungan kepemilikan diantara keduanya. Di periode awal kepemilikan 

(Februari-Maret), era persiapan dan awal Liga 2 (April), era berjalannya Liga 2 

(Juli), dan era akhir Liga 2 (November), Jawa Pos teramati mem-framing kan 

Bonek dengan berbagai cara. Yakni sebagai berikut : 

 Di periode awal kepemilikan, yakni pada periode bulan Februari-

Maret, peneliti melakukan analisis terhadap edisi „Salam Satu Nyali‟ yang terbit 

pada tanggal 21 Februari dan 21 Maret 2017. Dari berita-berita yang ditampilkan 

Jawa Pos di periode awal kepemilikan (baik itu dua edisi yang telah dianalisis 

oleh peneliti maupun edisi-edisi lain), terlihat bahwa Jawa Pos pada dasarnya 

sangat menyadari dan tidak menampik fakta bahwa citra Bonek di masyarakat 

masih lekat dengan stigma negatif. Sehingga, informasi-informasi yang 

ditampilkan oleh Jawa Pos di rubrik Salam Satu Nyali selama periode awal 

kepemilikan (khususnya selama periode Februari-Maret 2017), menunjukkan 



adanya keinginan Jawa Pos untuk berusaha menghapuskan stigma negatif yang 

lekat dengan Bonek itu terlebih dahulu. Baik itu dengan cara menyasar dan 

mencoba „membimbing‟ kelompok suporter Bonek itu sendiri untuk berubah 

menjadi lebih baik, maupun dengan cara menggiring opini masyarakat untuk 

percaya bahwa Bonek telah jauh berubah menjadi lebih positif dalam banyak hal. 

Ditinjau dari struktur sintaksis, berita-berita di era awal kepemilikan 

teramati konsisten menampilkan headline-headline yang bersifat persuasif dan 

seolah „membimbing‟ Bonek bagaimana menjadi suporter yang baik. Misalnya 

dipilihnya headline „No Ticket No Game‟ yang berisi ajakan dan „ajaran‟ 

bagaimana tertib membeli tiket (edisi 21 Februari 2017), headline „Wani Tertib‟ 

yang berisi ajakan dan bimbingan melakukan konvoi berkendara yang baik, 

hingga headline „Respek Pada Sesama‟ yang berisikan ajakan dan bimbingan 

bagaimana seharusnya memperlakukan dan berhubungan dengan suporter tamu 

(edisi 14 Maret 2017).. Struktur tematik menunjukkan alur pemberitaan yang 

terbit di edisi-edisi awal kepemilikan teramati banyak didominasi oleh opini 

wartawan yang bersifat persuasif di paragraf-paragraf awal. Banyaknya opini 

wartawan menunjukkan Jawa Pos pada dasarnya telah melanggar Kode Etik 

Jurnalistik, yang menyatakan bahwa wartawan harus meminimalisir adanya opini 

pribadi dalam sebuah berita (Daulay, 2009). Jawa Pos juga dapat dipandang 

melanggar pasal 6 UU Pers no. 40 tahun 1999, yang menyatakan bahwa sebuah 

media pers harus mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 

tepat, akurat dan benar, bukan memaksakan opini pada pembaca tanpa memberi 

kesempatan mereka melakukan interpretasi sendiri. 

 Sementara berdasarkan hasil analisa terhadap struktur retoris, peneliti 

menemukan bahwa ada sebuah foto yang menampilkan tiga sosok wanita cantik 

tengah menikmati suasana stadion (edisi 21 Maret 2017). Setelah ditelusuri, ketiga 

wanita tersebut adalah model jebolan kompetisi Red-A Zetizen Model 2k16, yang 

merupakan model asuhan Jawa Pos sendiri. Mereka sengaja diundang datang 

menyaksikan laga homecoming antara Persebaya vs PSIS. Fakta bahwa wartawan 

sengaja membidik mereka sebagai objek foto, tanpa menjelaskan identitas mereka 



sebagai model asuhan Jawa Pos di caption, mengesankan seolah laga Persebaya 

kini benar-benar telah bisa dinikmati siapapun, bahkan wanita-wanita cantik yang 

secara penampilan jelas menegaskan mereka berasal dari kalangan kelas ekonomi 

atas.  

Adanya upaya Jawa Pos untuk sengaja menciptakan setting suasana 

tertentu, yang alasan di baliknya tentu tak diketahui masayarakat umum yang akan 

mengira bahwa para wanita tersebut memang datang ke stadion dengan niat 

menonton dan tertarik pada pertandingan, bisa dilihat melanggar unsur fairness 

yang harusnya ada dalam sebuah produk jurnalistik yang baik. Menurut 

Shoemaker dan Reese (1996: 96), jurnalisme yang pantas dan layak adalah 

jurnalisme yang jujur terhadap publik. Jujur dalam mengungkapkan fakta, tanpa 

adanya manipulasi informasi dari wartawan atau lembaga berita. Sementara usaha 

Jawa Pos yang terlihat melakukan „manipulasi‟ informasi dengan sengaja 

menciptakan setting yang tak apa adanya, dapat dilihat cukup menyimpang dari 

unsur fairness atau kejujuran itu sendiri. 

Di periode persiapan dan awal Liga 2, yakni bulan April 2017, peneliti 

melakukan analisis terhadap halaman Salam Satu Nyali yang terbit pada tanggal 4 

April dan 25 April 2017.  Di periode ini tampak bahwa di momen menjelang dan 

awal berlangsungnya Liga 2 Jawa Pos seolah ingin masyarakat melihat dan 

diyakinkan bahwa Bonek kini dan dulu telah berbeda. Karena itulah, usaha-usaha 

untuk menunjukkan sisi-sisi positif dan perubahan positif Bonek menjadi yang 

paling teramati dilakukan Jawa Pos di era menjelang dan awal bergulirnya Liga 2 

ini. Di rubrik Salam Satu Nyali edisi 4 April 2017, usaha tersebut dilakukan 

dengan berusaha menghapuskan stigma bahwa suporter bola (khususnya Bonek) 

hanya didominasi kaum-kaum ekonomi bawah yang identik dengan perilaku 

urakan, anarki, dsb (Junaedi, 2012). Untuk menghapuskan stigma tersebut, Jawa 

Pos secara spesial berusaha menunjukkan sisi lain Bonek, yang selama ini 

mungkin belum banyak diketahui masyarakat.  

Di edisi 4 April yang menandai persiapan sebelum Liga 2 bergulir, hal terebut 

ditandai dengan mengenalkan sekaligus memprofilkan komunitas-komunitas 



Bonek yang berasal dari kalangan terpelajar. Yakni komunitas Bonek Campus 

(mahasiswa) dan Bonek Student Class (siswa SMP-SMA). Selain itu di edisi 

Salam Satu Nyali 25 April 2017, Jawa Pos juga memanfaatkan dua laga awal pra 

musim dan awal musim Liga 2 (antara Persebaya vs PSIS dan Persebaya vs 

Madiun Putra) untuk menunjukkan perubahan positif Bonek. Dalam berita utama 

berjudul „Menuju GBT yang Ramah‟, di-framing kan sikap-sikap positif Bonek 

yang diklaim Jawa Pos telah membuat suasana stadion GBT menjadi tempat yang 

ramah bagi siapa saja. Baik itu naskah maupun foto-foto yang ditampilkan, 

berusaha menggambarkan suasana GBT yang ramah, aman, dan nyaman. Dihadiri 

oleh berbagai kalangan, berbagai jenis kelamin, berbagai usia, berbagai etnis, dsb.  

Namun, dalam rangka berfokus menunjukkan sisi positif Bonek tersebut, 

Jawa Pos justru menutupi beberapa fakta yang ada. Berdasarkan hasil interview 

singkat peneliti dengan salah seorang penonton, ditemukan fakta bahwa suasana 

GBT pada kenyataannya belum benar-benar sekondusif apa yang diklaimkan oleh 

Jawa Pos. Sebagaimana ditinjau dari struktur tematik berita „Menuju GBT yang 

Ramah‟ disebutkan oleh Jawa Pos kalimat “...bahwa dulu kerap ada suara atau 

tangan jahil kepada penonton perempuan yang datang ke stadion, itu kini tak ada 

lagi”. Hal ini justru berkebalikan dengan pengakuan penonton wanita, yang masih 

mengaku mendapat siulan-siulan godaan. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Pos 

lagi-lagi teramati menyimpang dari pasal 6 UU Pers no. 40 tahun 1990, yang 

menyatakan bahwa pers nasional harus memenuhi hak masyarakat untuk 

mengetahui fakta secara apa adanya, dan mengetahui kebenaran informasi tanpa 

dibuat-buat atau direkayasa. 

Di periode berjalannya Liga 2, yakni sekitar bulan Juli 2017, peneliti 

melakukan analisis terhadap halaman Salam Satu Nyali yang terbit pada 4 Juli dan 

25 Juli 2017. Di periode ini, Jawa Pos teramati selalu konsisten meng-highlight 

sisi-sisi positif Bonek agar dipahami betul oleh pembaca, yang dilakukan dengan 

cara menyajikan antitesa atau paradoks dari stigma-stigma negatif yang selama ini 

melekat di diri Bonek itu sendiri. Salah satu caranya, adalah dengan berusaha 

menyajikan bukti-bukti bahwa Bonek tak hanya didominasi oleh orang-orang 



dengan latar belakang kurang ekslusif, sebagaimana yang banyak dianggapkan 

masyarakat. Karena itulah, di periode ini, Jawa Pos berusaha menunjukkan bahwa 

Bonek juga banyak yang berasal dari kalangan „ekslusif‟ yakni berpendidikan dan 

berekonomi mapan, dengan menampilkan kehidupan dan pofilling para Bonek 

yang hidup, bekerja, dan sedang menjalankan studi di luar negeri.  

Asumsi peneliti bahwa Jawa Pos sengaja menampilkan kehidupan Bonek 

luar negeri untuk meleburkan stigma latar belakang Bonek ini makin diperkuat, 

karena dari sekian banyaknya benua dan negara, Jawa Pos memilih menampilkan 

kehidupan Bonek di Benua Biru Eropa, yang merupakan benua dengan standar 

dan biaya hidup tertinggi di dunia (expastitan.com). Tak cukup sampai disitu, 

Bonek-Bonek yang ditampilkan juga merupakan mereka yang tinggal di negara 

Inggris, Swiss, dan Rusia, yang menempati peringkat pertama dan keempat 

sebagai negara dengan biaya hidup tertinggi di Eropa (insiderbusiness.com). 

Kecenderungan Jawa Pos yang seolah ingin menunjukkan ekslusifitas dan sisi lain 

Bonek ini, juga tampak dari pemilihan sosok pada kolom #BanggaJadiBonek, 

yang menampilkan seorang alumni University College London, dan memiliki 

karir yang gemilang (rubrik Salam Satu Nyali edisi 4 Juli 2017). 

Di periode akhir Liga 2, tepatnya bulan November 2017, peneliti 

melakukan analisis terhadap halaman Salam Satu Nyali edisi 7 November dan 28 

November 2017. Di periode ini, teramati Jawa Pos ingin memanfaatkan babak-

babak krusial seperti babak delapan besar, semifinal, hingga final sebagai latar 

belakang informasi, Jawa Pos seolah ingin menunjukkan sisi-sisi positif berupa 

solidaritas dan keguyuban internal di tubuh kelompok suporter Bonek, dengan 

cara „memainkan‟ emosi pembacanya. Dari struktur sintaksis, digunakan 

headline-headline seperti „Ujian Besar Persaudaraan dan Loyalitas‟. Penggunaan 

frasa ujian, persaudaraan, dan loyalitas, membuat pembaca seolah diajak 

mengintip sisi positif Bonek, yang di-framing kan begitu rela berkorban dan 

saling bahu membahu menghadapi „ujian‟ berupa laga-laga babak 8 besar yang 

harus dilalui secara tandang.  



Sementara dari struktur retortis, dapat teramati jika Jawa Pos memang 

memenfaatkan momen-momen krusial dari akhir Liga untuk mempengaruhi emosi 

pembaca. Misalnya pada edisi 28 November 2017 ditampilkan foto-foto dramatis 

dan mengharukan yang terjadi saat Persebaya sukses menaklukan sang lawan di 

babak semifinal. Alih-alih foto selebrasi yang menggambarkan suasana suka cita 

dan perayaan, wartawan dan Jawa Pos memilih menampilkan foto-foto yang 

menggambarkan suasana kegembiraan secara „dramatis‟ dan penuh emosi. Yakni, 

ditampilkan foto bagaimana pelatih Persebaya Angel Alfredo Vera menangis, juga 

sang presiden klub Azrul Ananda yang juga menangis sambil memeluk pemain 

Rachmat Irianto. 

 Namun, di periode akhir Liga 2 ini pula, Jawa Pos juga makin 

menunjukkan bahwa di era pasca kepemilikan Persebaya oleh PT Jawa Pos, 

pemberitaan-pemberitaan yang ditampilkan Jawa Pos kerap makin menunjukkan 

tanda-tanda ketidakobjektifan, dan mereka makin terang-terangan sering 

menunjukkan keberpihakan pada Bonek dan Persebaya. Bertepatan dengan 

momen akhir Liga 2 ini, salah satu bukti keberpihakan tersebut tampak dari 

adanya konflik antara Bonek dan Perguruan Silat Hati Terate (PSHT) yang terjadi 

pada awal Oktober 2017. Untuk diketahui tepat pada 1 Oktober 2017, terjadi 

konflik dan bentrokan antara Bonek dan PSHT, yang menyebabkan dua orang dari 

perguruan silat tersebut meninggal dunia. Kejadian ini terjadi saat kedua pihak tak 

sengaja bertemu di daerah Tandes, Surabaya, saat rombongan Bonek baru pulang 

mendukung Persebaya di Liga 2 dan pihak PSHT baru dalam perjalanan pulang ke 

Jember setelah menghadiri sebuah acara di Gresik. Namun, pemberitaan mengenai 

kejadian ini sama sekali tak dapat ditemukan dalam halaman Salam Satu Nyali, 

bahkan dalam konteks positif seperti klarifikasi sekalipun. Hal ini menunjukkan 

bahwa Jawa Pos lagi-lagi teramati menyimpang dari pasal 6 UU Pers no. 40 tahun 

1990, yang menyatakan bahwa pers nasional harus memenuhi hak masyarakat 

untuk mengetahui fakta secara apa adanya, dan mengetahui kebenaran informasi 

tanpa ditutup-tutupi. 

 



 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berita-berita di rubrik 

Salam Satu Nyali memang teramati dibuat untuk secara konsisten mem-framing 

kan sisi-sisi positif Bonek kepada pembaca. Peneliti menemukan bahwa 

pemberitaan di rubrik Salam Satu Nyali memiliki kecenderungan bersifat 

meyakinkan, mempersuasi, dan membuat masyarakat percaya bahwa Bonek telah 

berubah. Jawa Pos dan wartawan secara konsisten menunjukkan bukti-bukti 

perubahan Bonek di masa lampau dan masa setelah kepemilikan, yang 

digambarkan telah jauh berubah menjadi lebih positif. Melalui pemberitaan yang 

ada, pembaca digiring untuk melihat bahwa Bonek yang dulu identik dengan 

kerusuhan atau aksi anarki, kini telah berubah menjadi suporter yang dewasa, 

suportif, dan penuh dengan aksi positif. 

Dikaitkan dengan metode analisis framing milik Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki, maka usaha Jawa Pos menciptakan citra positif yang lebih 

positif dilakukan baik itu melalui penggunaan struktur sintaksis, struktur skrip, 

stuktur tematik, dan struktur retoris. Dari struktur sintaksis misalnya, penggunaan 

headline maupun lead banyak melibatkan kata-kata bermakna positif dan banyak 

melibatkan opini pribadi wartawan yang bersifat persuasif. Begitupun dengan 

struktur tematik, dimana penyusunan alur paragraf dalam berbagai edisi teramati 

lebih banyak diawali dengan pernyataan-pernyataan persuasif dari wartawan di 

awal-awal paragraf, untuk kemudian baru dilanjutkan dengan penjabaran data dan 

fakta yang seharusnya justru diletakkan di awal agar tak mengesankan bahwa 

informasi yang diberikan hanya berdasarkan pada opini pribadi wartawan. 

Sementara ditinjau dari struktur retoris, wartawan dan Jawa Pos juga selalu 

konsisten menampilkan foto-foto yang menggambarkan sisi positif Bonek seperti 

aksi kreatif di tribun, berbagai kalangan yang enjoy menikmati laga di stadion, 

dsb.  



Cara-cara Jawa Pos untuk mem-framing kan sisi-sisi positif Bonek 

tersebut pun teramati makin berkembang dan variatif, seiring dengan semakin 

lamanya ikatan status kepemilikan diantara mereka. Dari empat periode yang 

dianalisa oleh peneliti, yakni periode awal kepemilikan (Februari-Maret 2017), 

periode persiapan dan awal Liga 2 (April), periode berjalannya Liga 2 (Juni), dan 

periode akhir Liga 2 (November), teramati garis besar cara framing sisi positif 

Bonek yang berbeda dan makin dieksplor. Namun sayangnya, dalam mencapai 

tujuan ingin memperbaiki citra Bonek di mata masyarakat, Jawa Pos justru 

teramati melakukan praktik-praktik menyimpang dari kaidah dan aturan 

jurnalistik yang seharusnya. Beberapa penyimpangan yang teramati dilakukan 

Jawa Pos dalam framing berita Bonek di halaman Salam Satu Nyali misalnya 

meliputi melanggar poin 6 Kode Etik Jurnalistik tentang minimalisir opini pribadi 

wartawan, objektifitas dan keseimbangan berita menurut McQuail, hingga 

menyimpang dari pasal 6 UU Pers no.40 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pers 

nasional harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui fakta secara apa 

adanya, dan mengetahui kebenaran informasi tanpa dibuat-buat atau direkayasa. 

Karena beberapa kali, Jawa Pos melakukan setting-an muatan berita dan menutup-

nutupi beberapa informasi penting yang seharusnya juga berhak diketahui 

masyarakat. Seperti menutupi kasus bentrok antara Bonek vs PSHT yang terjadi 

bulan Oktober 2017.  
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