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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

“Saudara-saudara, kami akan melaporkan langsung siaran pandangan mata dari 
lapangan hijau, nampak Riono Asnan sekarang sedang menguasai bola sodorkan saja 
pada Rudy Keltjes umpan pendek pada Dullah Rahim oper ke Syamsul Arifin kemudian 
umpan terobosan ke Joko Malis yang dalam posisi bebas tanpa kawalan bek lawan, 
sudah memasuki jantung pertahanan lawan dan akhirnya Gooool…Goool… tendangan 
keras kaki kanan Joko Malis merobek jala lawan, membuat kesebelasan NIAC Mitra 
unggul 2-1 atas kesebelasan Warna Agung Jakarta.”1 

 

Gambaran suasana pertandingan di atas merupakan siaran langsung 

pertandingan sepak bola yang disiarkan melalui Radio Gelora Surabaya (RGS) 

dengan komentator serta nouncer pertandingan handal yang bernama Soepangat 

waktu itu. Siaran radio pertandingan sepak bola tersebut mengingatkan 

masyarakat Surabaya yang pernah hidup di era tahun 1970 hingga 1990 mengenai 

bagaimana perjalanan sejarah klub sepak bola yang pernah dimiliki kota ini yakni 

NIAC Mitra serta para pemain-pemainnya antara lain, penjaga gawang Purwono, 

bek tengah Riono Asnan, gelandang tengah Rudi Keltjes, sayap kanan Dullah 

Rahim, gelandang serang Syamsul Arifin hingga penyerang Joko Malis. Adapun 

juga pemain lainnya yakni Hamid Asnan, I Wayan Diana, A. Rae Bawa, Yance 

Lilipaly, Hendrik Montolalu, Jusuf Malle, Yudi Suryata, Budi Aswin, dan 

                                                           
1 Seperti yang dijelaskan oleh Soepangat ketika menjadi nouncer pertandingan di Radio 

Gelora Surabaya (RGS) di era liga Galatama tahun 1970-1990 di Surabaya. Hasil wawancara 
dengan Soepangat, pada tanggal 21 Februari 2014 di Jalan Karang Gayam No. 10 Surabaya.  
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Mallawing.2 Memang, nama NIAC Mitra tidak setenar Persebaya Surabaya, akan 

tetapi kesebelasan ini mempunyai segudang prestasi yang menjanjikan serta 

melahirkan talenta-talenta handal pemain sepak bola, sehingga tidak 

mengherankan jika NIAC Mitra merupakan potret cerah klub sepak bola Surabaya 

di era tahun 1970-1990.3 

Sejarah mencatat, sebelum menjadi NIAC Mitra, kesebelasan ini 

merupakan sebuah perkumpulan olahraga sepak bola bagi para karyawan yang 

bekerja di bawah naungan perusahaan milik pengusaha blesteran Tionghoa 

Manado yang benama Agustinus Wenas.4 Nama perkumpulan sepak bola ini 

dinamakan Mentos Surabaya.5 Seiring dengan meningkatnya antusias karyawan 

yang mengikuti latihan olahraga ini serta ambisi besar dari pemilik klub yang 

sangat mengandrungi sepak bola maka pembinaan kesebelasan Mentos dilakukan 

                                                           
2 Pemain-pemain yang disebutkan di atas merupakan pemain masa keemasan kesebelasan 

NIAC Mitra pada tahun-tahun awal klub ini terbentuk pada tahun 1978-1980-an. Pada saat itu 
pelatihnya M. Basri dengan dukungan pendanaan dari A. Wenas NIAC Mitra menjelma menjadi 
team yang kuat dan solid di liga Galatama. Wawancara dengan Purwono (mantan penjaga gawang 
NIAC Mitra tahun 1978-1980), pada tanggal 8 Maret 2014 di Jalan Jayanegara, No. 197 
Mojokerto. 

 
3 Sumohadi Marsis, “NIAC Mitra, Potret Cerah dalam Kegalauan Sepakbola”, dalam 

Kompas, Kamis 1 April 1982, hlm. 5.  
  
4 Alur perjalanan berdirinya kesebelasan NIAC Mitra di Surabaya tidak terlepas dari 

tangan dingin seorang pengusaha blesteran Tionghoa-Manado yang bernama Agustinus Wenas. 
Sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai minat dan hobby terhadap olahraga sepak bola, 
Agustinus Wenas memberikan kesempatan karyawannya untuk berolahraga. Tujuan berdirinya 
perkumpulan  klub ini untuk mewadai para karyawan untuk bermain dan sebagai pemain 
sepakbola di Surabaya. Hasil wawancara dengan Purbiyantara, (mantan pengurus Niac Mitra tahun 
1978-1990), pada tanggal  25 Mei 2014 di Jalan Taman Pinang Indah Blok F4 No. 45. Sidoarjo. 

 
5 Sebelum berdiri NIAC Mitra, kesebelasan ini hanya sebuah klub untuk para karyawan 

di lingkungan kantor bernama Mentos. Sebab sebagian karyawan memang hobi bermain sepak 
bola, kemudian berkembang dan ikut dalam kompetisi di bawah naungan Persebaya. Seiring 
berjalannya waktu, kesebelasan ini maju pesat dan bersamaan dengan lahirnya gagasan Galatama 
lahir pula NIAC Mitra sebagai salah satunya klub Galatama di Surabaya. Lihat: Majalah Popular, 
edisi Mei 1988, “NIAC Mitra Milik Surabaya”, hlm. 59-60. 
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lebih serius. Selanjutnya, pembinaan kesebelasan Mentos ditingkatkan ke jenjang 

yang lebih profesional untuk diikutsertakan ke dalam pembinaan klub sepak bola 

amatir di bawah naungan kompetisi internal Persebaya perserikatan dan berganti 

nama menjadi PS. Mitra.6 

Setelah melihat perkembangan dan pembinaan yang semakin meningkat 

dari kesebelasan PS. Mitra dalam bermain sepak bola misalnya, ketika 

kesebelasan ini berhasil juara kompetisi kilat tanggal 17 Agustus Persebaya pada 

tahun 1976, juara turnamen segitiga dengan tim besar di Surabaya, juara 

kompetisi kelas II  Persebaya, tahun 1975-1977, juara kompetisi PUKS (Persatuan 

Unit Karyawan Surabaya) divisi I tahun 1978-1979, serta berhasil menjuarai 

kompetisi kelas I Persebaya tahun 1977-1978.7 Maka sebagai pemilik perusahaan, 

Agustinus Wenas mempunyai gagasan untuk mendirikan kesebelasaan sepak bola 

yang mampu berprestasi dalam kompetisi Liga PSSI maupun kompetisi 

internasional.8  

                                                           
6 Ibid., hlm. 61-62. Pada awalnya Freddy Kalengkong yang merupakan salah satu 

pengurus serta staf dari pengelola perusahaan di dalam lingkungan NIAC Surabaya dan Hidayat 
(Tiong Moo), mengatakan untuk menampung minat dan hobi dari para karyawan, ternyata banyak 
juga pemain terbaik saat itu dari Ujung Pandang datang dan bergabung dan sudah begitu pula 
banyak juga para pemain jebolan dari juara nasional saat itu dari Persebaya tahun 1978 hampir  
95%  bergabung dengan  Mitra. Sebelum NIAC Mitra berdiri awalnya A. Wenas membina klub 2 
klub yakni Mitra Utama (anggota klub Persebaya) dan (PS NIAC anggota Galakarya Persebaya). 

 
7 Hasil wawancara dengan Soepangat, pada tanggal 21 Februari 2014 di Jalan Karang 

Gayam No. 10 Surabaya. 
 
8  Motivasi  lahirnya  NIAC  Mitra  tidak  lain  adalah  untuk  ikut  memajukan  sepakbola  

di  tanah air.  Sebab kita yakin  kalau  Galatama  maju berarti pula  tim  nasional  akan  baik. 
Wawancara dengan Rudi William Keltjes pada tanggal 19 April 2014 di Dukuh Kupang Surabaya 
Pukul 19.00 WIB. 
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Selain itu, Agustinus Wenas juga menginginkan sebuah kesebelasan sepak 

bola yang tangguh serta dikelola secara profesional seperti halnya kesebelasan-

kesebelasan yang ada di Eropa. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1978, secara 

resmi kesebelasan sepak bola PS. Mitra berganti nama menjadi NIAC Mitra 

Surabaya. Nama NIAC merupakan singkatan dari New International Amusement 

Center, sebuah perusahaan rumah judi atau kasino terbesar di Surabaya pada 

tahun 1974-1979.9 Tujuan pendirian kesebelasan sepak bola NIAC Mitra adalah 

ikut berpartisipasi dalam memajukan dan mengembangkan persepakbolaan 

nasional di Indonesia. 

Nama kesebelasan NIAC Mitra semula memang dianggap sebagai 

kesebelasan sepak bola anak bawang di Surabaya akan tetapi ketika klub ini 

berhasil menunjukkan prestasinya dalam menjuarai kompetisi Liga internal di 

bawah naungan Persebaya yakni juara divisi I dan divisi II dari rentang tahun 

1975-1978 di Surabaya. Sehingga kesebelasan ini dijuluki sebagai klub sepak bola 

“bayi ajaib”.10 Dikatakan sebagai klub “bayi ajaib” karena materi para pemainnya 

yang mumpuni serta pengelolaan klub yang profesional, maka NIAC Mitra oleh 

oleh masyarakat di Surabaya dikatakan sebagai klub yang layak disejajarkan 

dengan klub sudah berpengalaman terdahulu yakni Persebaya. Sebab, pada saat 

                                                           
9 NIAC yang merupakan perusahaan rumah judi yang dimiliki oleh A. Wenas ini yang 

menyokong sumber pendanaan serta terbentuknya tim NIAC Mitra. Alasan yang melatarbelakangi 
A Wenas membentuk klub ini karena beliau sangat mengandrungi olahraga sepak bola dan 
merupakan salah satu tokoh pemerhati sepak bola di Surabaya. Motivasi  lahirnya  NIAC  Mitra  
tidak  lain  adalah  untuk  ikut  memajukan  sepakbola  di  tanah air.  Sebab kita yakin  kalau  
Galatama  maju berarti pula  tim  nasional  akan  baik. Wawancara dengan Rudi William Keltjes 
pada tanggal 19 April 2014 di Dukuh Kupang Surabaya Pukul 19.00 WIB. 

 
10 PSSI, “Galatama, Mencatat Sejarah Kelahiran”, (Jakarta: PSSI, 1979), hlm. 80-81. 
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yang bersamaan waktu itu, Persebaya juga tampil sebagai juara nasional 

kompetisi Perserikatan PSSI tahun 1977-1978.11 

Pasca NIAC Mitra menjadi juara divisi I dan divisi II dalam kompetisi 

internal Persebaya mulai dari rentang tahun 1975-1978, prestasi kesebelasan ini 

semakin melejit dan membanggakan bagi masyarakat Surabaya. Sebab, 

kesebelasan NIAC Mitra ikut berpartisipasi dan berhasil menjadi juara sebanyak 3 

kali mulai dari periode tahun 1981-1982, 1986 dan 1988-1989 dalam kompetisi 

Liga Galatama PSSI yang digelar mulai tahun 1979.12 Memang bersamaan dengan 

berdirinya NIAC Mitra pada tahun 1978 di Surabaya, PSSI sebagai badan 

organisasi olahraga nasional mempunyai gagasan untuk menggelar kompetisi 

sepak bola semi profesional atau dikenal dengan nama Liga Galatama pada tahun 

1979. Tujuan diadakannya Liga Galatama tersebut adalah ingin memajukan 

pembinaan olahraga sepak bola di Indonesia.13 

Sebagai sebuah kesebelasan sepak bola, kiprah NIAC Mitra Surabaya 

dalam keikutsertaannya di dalam kompetisi Liga Galatama dari tahun 1979-1990 

tentu juga mengalami pasang-surut seiring dengan berjalannya waktu. Tidak 

hanya prestasi yang membanggakan saja akan tetapi dinamika juga terjadi di 

dalam perjalanan sejarah kesebelasan ini. Contohnya adalah ketika NIAC Mitra 

gagal menjadi juara pada kompetisi Liga Galatama tahun 1986. Pada waktu itu, 

                                                           
11 Ibid., hlm. 99. 
 
12 Wawancara dengan Syamsul Arifin pada tanggal 17 April 2014 di Jl. Kendang Sari 

Dalam No. 13, Surabaya, Pukul 15.00 WIB. 
 
13 Kadir Jusuf, Sepak Bola Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1982), hlm. 54-56. 
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para pemain-pemain Niac Mitra seperti Donny Latuperisa, Jamrawi, Geohera, 

Budi Aswin dan Hamid Asnan sebagai asisten pelatih terlibat ke dalam kasus suap 

atau pengaturan skor dalam pertandingan Liga Galatama.14 Oleh karena 

munculnya kasus suap tersebut, secara tidak langsung membuat kesebelasan 

NIAC Mitra mengalami kemorosotan prestasi serta mencoreng pemilik klub 

Agustinus Wenas.  

Pasca terlibatnya para pemain-pemain dan asisten pelatih NIAC Mitra 

dalam kasus suap kompetisi Liga Galatama tahun 1986, membuat kesebelasan ini 

bangkit kembali tuntuk memperbaiki citra serta kredibilitas klub. Sehingga 

perjuangan dan usaha mulai dilakukan oleh pemilik klub Agustinus Wenas beserta 

jajaran pengurus kesebelasan.15 Misalnya dengan merombak para pemain-pemain 

yang kurang produktif, merekrut pelatih yang memiliki kualitas baik, mengatur 

kembali manajerial klub, serta memberikan reward atau bonus berupa uang,  

kepada para pemain yang bermain penuh semangat dalam memenangkan setiap 

pertandingan yang dijalani oleh NIAC Mitra di Liga Galatama musim 1987-

1988.16   

Usaha keras dari pemilik klub Agustinus Wenas beserta jajaran pengurus 

NIAC Mitra untuk memperbaiki citra dan kredibilitas klub ternyata membuahkan 

                                                           
14 Lihat: Kompas, hari Sabtu, tanggal 28 Desember 1985, “Hari Ini KBPS Resmi 

Beredar”, hlm. 1. Babi-babi suap merupakan sebutan yang lumrah bagi oknum-oknum yang sering 
melakukan suap untuk mengatur hasil akhir pertandingan (pengaturan skor). Oknum tersebut bias 
dari oficial pertandingan, panitia pelaksana, pengurus tim sepak bola, maupun para pemain. 

 
15 Periksa: Majalah Bola, tanggal 1 Mei 1989, Kadir Yusuf, “Galatama di Tengah 

Pergunjingan”, hlm. 21. Lihat juga: Kompas, Rabu 26 November 1986, “NIAC Mitra Pecat 
Pemainnya”. 

 
16 Ibid., Majalah Bola, hlm. 22.  
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prestasi yang memuaskan. Buktinya adalah ketika NIAC Mitra berhasil menjadi 

juara kembali pada Liga Galatama tahun 1987-1988 dan menjadi kesebelasan 

yang tidak terkalahkan selama putaran Liga berlangsung.17 Berlaga dalam 

kompetisi Liga Galatama ini NIAC Mitra menjadi juara dengan masih 

menyisakan beberapa pertandingan. Selanjutnya, pada perhelatan kompetisi Liga 

Galatama berikutnya musim 1988-1989 dengan masih mengunakan pemain-

pemain di kompetisi sebelumnya, NIAC Mitra gagal untuk mempertahankan gelar 

juara. Kesebelasaan ini hanya bertengger pada urutan klasemen di bawah Pelita 

Jaya yang menjadi juara kompetisi Liga Galatama musim 1988-1989.18 

Memasuki kompetisi Liga Galatama musim ke-10 pada tahun 1989-1990, 

merupakan kiprah terakhir NIAC Mitra dalam persepakbolaan nasional. Dapat 

dikatakan demikian, karena NIAC Mitra tidak mengikuti jalannya kompetisi dan 

Agustinus Wenas sebagai pimpinan klub memilih untuk membubarkan NIAC 

Mitra.19 Alasan tidak ikut-sertanya NIAC Mitra ke dalam kompetisi Liga 

Galatama tahun tersebut karena adanya perselisihan antara Agustinus Wenas 

sebagai pimpinan klub dengan regulasi peraturan yang dibuat oleh PSSI atau 

Ketua Badan Liga Galatama saat itu yang dijabat oleh Acub Zainal. Perselisihan 

tersebut dipicu oleh regulasi atau peraturan PSSI yang merubah format kompetisi 

Liga Galatama menjadi dua wilayah, sebelumnya format dari kompetisi ini hanya 
                                                           

17 Lihat: Majalah Bola, tanggal 5 Februari 1988, NIAC Mitra dan Mohammad Al-Hadad 
Meroket, hlm. 20. 

 
18 Hasil wawancara dengan M. Zein Al Hadad, tanggal 15 Mei 2014, di Grand Kalimas 

Hotel Jl. K.H. Mas Mansur 151-155 Surabaya, Pukul 15.00 WIB. 
 
19 Kompas, hari Rabu, tanggal 26 September 1990, NIAC Mitra Resmi Bubar, Para 

Pemainnya Bebas Transfer”, hlm. 15. 
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satu wilayah saja serta menggunakan sistem klasemen yang mana klasemen 

pertama berhak menjadi juara kompetisi.20  

Pasca NIAC Mitra dibubarkan oleh pemiliknya Agustinus Wenas pada 

tahun 1989, membuat para pemain-pemain dan penggemar sepak bola di Surabaya 

kelabakan. Sebab kompetisi Liga Galatama secara resmi masih tetap berjalan, 

sedangkan NIAC Mitra secara tiba-tiba memutuskan tidak melanjutkan kompetisi. 

Sehingga hal tersebut membuat para pemain NIAC Mitra yang dikomandani oleh 

Hanafing beserta para supporter menuntut kepada pihak sponsor terakhir dari 

NIAC Mitra yakni Jawa Pos.21 Isi dari tuntutan para pemain dan suporter tersebut 

adalah menginginkan kesebelasan NIAC Mitra turut berpartisipasi kembali serta 

menjaga eksistensi kesebelasan agar ikut ke dalam kompetisi PSSI berikutnya 

dengan manajamen baru. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini berupaya mengkaji berbagai 

permasalahan mengenai dinamika perkembangan kesebelasan NIAC Mitra dalam 

pentas kompetisi nasional sepak bola di Indonesia dengan menggunakan 
                                                           

20 Majalah Popular, edisi Mei 1988. Menurut Kolonel Acub Zainal yang menjabat 
sebagai ketua liga Galatama saat itu ingin mengubah format kompetisi menjadi dua wilayah 
dilatar-belakangi ketidak mampuan Arema Malang untuk mengikuti kompetisi liga Galatama saat 
itu. Oleh sebab itu NIAC Mitra memutuskan untuk tidak mengikuti liga Galatama, karena menurut 
A. Wenas sebuah kompetisi yang bagus itu harus menggunakan satu wilayah. Karena tim harus 
bertemu dengan seluruh peserta liga. Periksa: Nurinwa Ki S Hendrowinoto, dkk. Acub Zainal I 
Love The Army, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980), hlm. 142-143. 

  
21 Wawancara dengan Abdul Muis (Manager Mitra Surabaya Tahun 1990) di Jl. Blimbing 

V No.2 Pondok Chandra Indah Sidoarjo, tanggal 13 Juni 2014 pukul 16.30 WIB.   
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perspektif sejarah. Hal yang akan dikaji tersebut terangkum dalam rumusan 

masalah di bawah ini. 

1. Bagaimana terbentuknya kompetisi Liga Galatama di Indonesia  

tahun 1978-1990? 

2. Bagaimana dinamika perjalanan awal mula terbentuknya kesebelasan 

sepak bola NIAC Mitra Surabaya serta kiprahnya dalam pentas 

kompetisi Liga Galatama di Indonesia tahun 1978-1990? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tiga hal. Pertama, 

menjelaskan bagaimana awal mula terbentuknya kesebelasan  NIAC Mitra 

sebagai salah satu klub sepak bola di Surabaya tahun 1978-1990. Kedua, 

menjelaskan perjalanan dan kiprah kesebelasan NIAC Mitra Surabaya dalam 

kompetisi Liga sepak bola PSSI yakni Galatama tahun 1978-1990. Ketiga, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana NIAC Mitra sebagai 

kesebelasan sepak bola menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi 

masyarakat Surabaya dan masyarakat di Indonesia. Perjalanan kesebelasan NIAC 

Mitra mulai berdiri dari klub tingkat karyawan atau lokal menjadi anggota klub 

internal dari Persebaya hingga menjadi klub yang profesional yang dikelola 

dengan manajerial serta pendanaan yang baik serta menunjukkan prestasinya 

dalam persepakbolaan nasional dan internasional dari tahun 1978 hingga tahun 

1990. 
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Penelitian ini secara umum juga bisa memberikan satu perspektif lain yang 

menjadi nilai tersendiri dalam historiografi perkembangan kesebelasan sepak bola 

nasional di Indonesia. Selama ini historiografi mengenai olahraga sepak bola yang 

memiliki prestasi yang membanggakan bagi perkembangan sepak bola dalam 

konteks nasional dan lokal masih sangat kurang dibahas secara mendalam. Dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala pandang baru dan 

mengenal perjalanan sejarah kesebelasan NIAC Mitra secara utuh terkait 

perjalanan karirnya dalam persepakbolaan nasional dalam historiografi Indonesia. 

Manfaat lainnya adalah mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat 

Surabaya mengenai perjalanan kesebelasan sepak bola yang pernah dimiliki oleh 

kota ini selain Persebaya dan Assyabaab Salim Group yakni berlaganya NIAC 

Mitra Surabaya sebagai salah satu kesebelasan nasional terbaik di Indonesia. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada dasarnya proses sejarah tidaklah memiliki suatu batasan yang mutlak, 

baik dari aspek periodesasi maupun cakupan masyarakat yang diakibatkannya, 

namun demikian agar studi sejarah dapat dilaksanakan secara mendalam, maka 

perlu dibuat batasan-batasan khusus. Dengan demikian dapat ditelusuri langkah-

langkah reconnaissance (identifikasi masalah) dan feasibility (kemungkinan-

kemungkinan yang  dapat dilakukan dalam penelitian).22 Batasan tersebut adalah 

                                                           
22 Sartono Kartodirjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu 

Alternatif  (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 89. 
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salah satu yang dapat membedakan kajian Ilmu Sejarah dengan Ilmu-ilmu Sosial 

lainnya.    

Sebagai sebuah penelitian sejarah, penulisan sejarah harus dibatasi oleh 

lingkup spasial dan temporal agar pengkajian terhadap permasalahan yang akan 

diungkap lebih terfokus. Periodisasi diperlukan untuk membuat waktu yang terus 

bergerak tanpa henti menjadi dapat dipahami (intelligible) dengan membaginya 

dalam unit-unit waktu, dalam sekat-sekat, dalam babak-babak, maupun dalam 

periode-periode. Periodesasi adalah konsep sejarawan semata-mata, suatu produk 

mental yang hanya ada dalam pikiran sejarawan, suatu ideal type. Realitas sejarah 

itu sesungguhnya terus tanpa berhenti tanpa henti, pembabakan waktu hanya 

konsep yang dibuat para sejarawan.23 Demikian pula dengan penelitian ini yang 

membuat batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal memberi 

kerangka waktu serta menjaga agar tidak terjebak dalam kajian studi sosial. 

Batasan temporal yang dibuat dalam penulisan ini adalah tahun 1978 sampai 

dengan tahun 1990. 

Pengambilan masa temporal tersebut bukan tanpa alasan. Batasan awal 

dalam penelitian ini tahun 1978 karena kesebelasan NIAC Mitra pertama kali 

berdiri tanggal 14 Agustus 1978 sebagai kesebelasan sepak bola profesional di 

Surabaya. Kemudian kesebelasan sepak bola tersebut mengikuti dan berlaga 

dalam Liga Galatama, sebuah kompetisi bergengsi semi professional yang digelar 

PSSI pada tanggal 17 Maret 1979. Sehingga segenap pengurus serta official 

                                                           
23 Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 19-20. 
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kesebelasan ini dengan semangat untuk dapat menunjukkan prestasi klub ini 

dalam pentas nasional hingga dunia internasional.24 Sedangkan pemilihan tahun 

1990 sebagai batasan akhir dari penulisan ini karena NIAC Mitra resmi 

dibubarkan oleh pemiliknya yakni Antonius Wenas. Kemudian setelah 

kesebelasan ini bubar berganti nama menjadi Mitra Surabaya yang bertindak 

sebagai manager klubnya adalah Abdul Muis.25  

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah kesebelasan sepak bola NIAC 

Mitra Surabaya, karena kehadiran NIAC Mitra ternyata mampu untuk menarik 

para pelatih dan pemain-pemain asing untuk datang dan bekerja di Surabaya, 

khususnya di NIAC Mitra. Sehingga dengan kehadiran kesebelasan NIAC Mitra 

ini membuat masyarakat Surabaya untuk lebih mengenal kompetisi sepak bola 

yang diadakan PSSI seperti Liga Galatama dan era Perserikatan, tidak hanya itu 

NIAC Mitra juga membuat animo masyarakat di Surabaya terhadap 

perkembangan persepakbolaan nasional semakin meningkat dan prestasi terbaik 

yang telah dicapai oleh NIAC Mitra juga mampu membanggakan kota Surabaya 

sebagai kota yang identik dan terkenal mengenai olahraga sepak bola. 

  

 

                                                           
24 Motivasi  lahirnya  NIAC  Mitra  tidak  lain  adalah  untuk  ikut  memajukan  sepakbola  

di  tanah air.  Sebab kita yakin  kalau  Galatama  maju berarti pula  tim  nasional  akan  baik. 
Wawancara dengan Rudi William Keltjes pada tanggal 19 April 2014 di Dukuh Kupang Surabaya 
Pukul 19.00 WIB. 

 
25  Kompas, Rabu 26 September 1990, NIAC Mitra Resmi Bubar, Para Pemainnya Bebas 

Transfer”, hlm. 15. 
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E. Tinjauan Pustaka 
 

Kajian yang membahas tentang perkembangan sepak bola di Indonesia 

telah banyak dilakukan oleh para intelektual, berupa karya ilmiah maupun buku-

buku tentang sepak bola yang ditulis dalam berbagai sudut pandang. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang fenomenal dan 

menarik untuk dikaji. Namun hingga sampai saat sekarang ini belum banyak 

karya historiografi yang secara khusus membahas mengenai perjalanan sejarah 

kesebelasan NIAC Mitra Surabaya secara utuh dalam historiografi perjalanan 

klub-klub sepak bola di Indonesia. Penulis menggunakan beberapa referensi yang 

dijadikan tinjauan pustaka untuk menunjang penulisan ini antara lain sebagai 

berikut. 

Tulisan-tulisan yang membahas dan memberikan gambaran mengenai 

NIAC Mitra Surabaya adalah buku Galatama Mencatat Sejarah Kelahiran, yang 

ditulis pengurus PSSI pada era Ali Sadikin.26 Dalam buku ini menjelaskan 

bagaimana sejarah perkembangan pembentukan Liga-Liga kompetisi sepak bola 

yang pernah digagas oleh PSSI pada tahun 1979 yakni era Galatama. Dalam buku 

tersebut memberikan informasi penting bagaimana NIAC Mitra berlaga dalam 

kompetisi Liga Galatama yang pernah dihelat oleh PSSI. Akan tetapi profil 

kesebelasan NIAC Mitra tidak dibahas secara mendetail dalam buku tersebut, 

setidaknya dari buku tersebut dapat memberikan secuil informasi mengenai 

pembentukan awal kesebelasan NIAC Mitra. 

                                                           
26 PSSI, “Galatama, Mencatat Sejarah Kelahiran”, (Jakarta: PSSI, 1979). 
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Buku selanjutnya yang menjadi tinjauan pustaka adalah PSSI Alat 

Perjuangan Bangsa, yang menjelaskan perjalanan sejarah sepak bola Indonesia 

sejak PSSI didirikan oleh Ir. Soeratin pada tahun 1930.27 Buku tersebut 

merupakan buku resmi yang diterbitkan oleh PSSI dan merupakan informasi yang 

penting dalam memahami dunia persepakbolaan Indonesia. Buku ini banyak 

mengulas bagaimana olahraga sepak bola yang digemari masyarakat ini dapat 

dijadikan sebagai alat perjuangan bangsa. Kelebihan buku ini dibanding dengan 

buku-buku peringatan yang dikeluarkan PSSI sebelumnya adalah pembahasan 

yang lebih kronologis. Pembahasan kondisi dan bagaiamana pasang surut prestasi 

sepak bola Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. 

Untuk melengkapi kedua buku di atas, terdapat pula buku 60 Tahun PSSI 

dari 1930-1990 yang ditulis oleh pengurus PSSI.28 Buku ini mengupas 

permasalahan sepak bola di Indonesia dan perjalanan sejarah sepak bola di 

Indonesia dari sudut pandang pengurus PSSI. Dijelaskan pula peraturan-peraturan, 

tata tertib tentang seluk-beluk sepak bola Indonesia yang sudah menginjak umur 

60 tahun perjalanan PSSI. Dalam buku ini memberikan informasi mengenai 

kompetisi sepak bola PSSI pada tahun 1990an. Karena pada waktu ini NIAC 

Mitra tidak mengikuti kompetisi karena adanya regulasi dari PSSI yang mengubah 

format Liga Galatama sehingga dibubarkan oleh pemiliknya A. Wenas, akan 

tetapi NIAC Mitra tetap tampil dalam kejuaraan ini dengan nama yang berbeda 

yakni Mitra Surabaya. 
                                                           

27 Edi Elison, “PSSI Alat Perjuangan Bangsa”, (Jakarta: PSSI, 2005). 
 
28 PSSI, “60 Tahun PSSI”, (Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, 1990). 
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Terdapat pula, buku yang berjudul “Sepak bola Indonesia” yang ditulis 

oleh Kadir Jusuf.29  Buku ini mengupas persoalan sepak bola di Indonesia dari 

sudut pandang Kadir Jusuf yang merupakan mantan pengurus PSSI dan pemerhari 

sepak bola nasional. Dalam buku ini membahas mengenai strategis yang 

digunakan oleh pelatih Wiel Coerver yang pernah menjadi pelatih dari NIAC 

Mitra. Selain Wiel Coever dibahas juga beberapa pelatih asing seperti Tony 

Poganik yang pernah melatih tim nasional Indonesia pada Asian Games tahun 

1962 dan Ganefo tahun 1964. Meskipun lebih banyak menjelaskan penduan teknis 

strategis sepak bola, namun buku ini memiliki nilai penting karena dikisahkan 

oleh pelaku sejarah sepak bola di era tahun keemasan PSSI. 

Dari beberapa literatur dan tinjauan pustaka di atas tentang sepak bola 

tersebut yang membedakan dengan penelitian ini yaitu penulis berusaha untuk 

menjelaskan bagaimana perkembangan awal berdirinya NIAC Mitra sebagai salah 

satu kesebelasan dari Surabaya yang mampu berprestasi di kompetisi nasional di 

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberi penjelasan mengenai 

perkembangan dan dinamika perjalanan NIAC Mitra sebagai klub sepak bola 

ditingkat nasional hingga lokalitas, beserta bentuk dan dampaknya bagi 

perkembangan sepak bola di Indonesia dan di Surabaya. Penulis juga memberikan 

gambaran mengenai reaksi-reaksi serta fenomena sosial yang terjadi pada waktu 

NIAC Mitra dibubarkan oleh pemiliknya A. Wenas dan berganti menjadi Mitra 

Surabaya. 

 
                                                           

29 Kadir Jusuf, Sepak Bola Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1982) 
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F. Kerangka Konseptual 

Penulisan skripsi yang berjudul “NIAC Mitra Surabaya: Potret Pasang-

Surut Kesebelasan Sepak Bola Tahun 1978-1990” ini merupakan sejarah olahraga 

yang saling berkaitan dengan pengelolaan klub sepak bola menjadi profesional 

dalam rangka meraih prestasi tertinggi pada kompetisi Liga sepak bola yang 

dihelat di Indonesia. Kajian yang di bahas dalam penelitian ini mencakup 

beberapa konsep yakni pengertian mengenai olahraga sepak bola, proses 

swastanisasi atau proses kepemilikan klub sepak bola di Surabaya. Berangkat dari 

konsep tersebut, penulisan skripsi ini ingin menjelaskan hubungan antara 

pengusaha yang mengakusisi klub sepak bola NIAC Mitra agar dapat berprestasi 

dalam Liga Galatama yang dihelat oleh PSSI serta eksistensi dari kesebelasan 

NIAC Mitra tersebut ke dalam ranah kehidupan masyarakat yang ada di Surabaya.  

Menurut H.J.S Husdarta, sejarah memiliki peran penting dalam membantu 

memecahkan masalah-masalah urgen yang sedang dan akan dihadapi. 

Pemahaman mengenai olahraga sepak bola dalam kaitannya dengan proses 

swastanisasi atau pengelolaan sebuah kesebelasan sepak bola merupakan 

fenomena global yang terkait dengan semua aspek kehidupan seperti politik, 

ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.30  

Sepak bola tidak bisa terlepas adanya antusias para pemain di dalam klub 

dan para penontonnya. Sepak bola menjadikan seseorang bisa membuat suatu 

kebanggaan di dalam klub yang dibelanya dan mengandung suatu emosi dan 

                                                           
30 H.J.S. Husdarta, Sejarah dan Filsafat Olahraga, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 1-2. 
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fanatisme. Sepak bola adalah olahraga beregu yang dipertandingkan di lapangan 

rumput dengan menggunakan bola sepak. Dalam sebuah pertandingan, terdiri dari 

dua kelompok tim yang berlawanan, tiap masing-masing terdiri sebelas pemain. 

Pertandingan sepak bola terdiri dari 2x45 menit dengan waktu istirahat 15 menit. 

Untuk menentukan kemenangan berdasarkan jumlah gol yang dicetak dan masuk 

ke dalam gawang lawan.31 

Bila berbicara tentang olahraga sepak bola maka yang terlintas dalam 

pikiran adalah cabang olahraga yang populer diseluruh dunia. Olahraga sepak 

bola ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dan menjadi bagian 

dari gaya hidup modern, yang nilainya bukan hanya sebagai olahraga saja. 

Menurut Komarudin, sepak bola juga menjadi bagian dari sejarah sosial di 

Indonesia, dimana pada umumnya merupakan kohesi, perekat bangsa, simbol 

untuk mengekspresikan identitas kelompok maupun bangsa.32 Freek Colombijn 

mengatakan, sepak bola tidak hanya penting karena menarik banyak perhatian, 

akan tetapi juga karena mampu mengumpulkan orang-orang dari latar belakang 

etnis yang berbeda serta menjadi olahraga yang populer.33 

Popularitas sepak bola yang luar biasa pada era globalisasi ternyata 

membawa dampak yang tidak kalah dahsyat bagi perkembangan sepak bola 

                                                           
31 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depdiknas (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm 1042. 
 
32 Komaruddin Hidayat, Potret dan Tantangan Pasar Sepak Bola Se-Indonesia (Jakarta: 

Marketeers, 2011), hlm 31. 
 
33 Freek, Colombijn. The Politic of Indonesian Football (Pengantar Tionghoa Surabaya 

dalam Sepak Bola 1915-1942.). R.N. Bayu Aji. Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola 1915-1942. 
(Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm XIX. 
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sebagai proses politisasi hingga sebagai komodifikasi industri. Pengelolaan sepak 

bola modern kini tidak sekedar hanya pada permasalahan teknis permainan, akan 

tetapi juga pengelolaan sepak bola sebagai suatu bisnis dengan sasaran untuk 

dapat meraup keuntungan secara ekonomis dari segi finansial. Hal ini terutama 

terlihat jelas di negara-negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, dimana sepak 

bola sepenuhnya dikelola berdasarkan profesionalisme. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa sepak bola adalah lahan bisnis yang sangat basah bagi kaum kapitalis.34 

Pemain sepak bola profesional pada zaman sekarang bukan hanya bermain 

sebagai pemain yang menyalurkan hobi atau untuk sekedar olahraga. Mereka 

adalah aktor di dalam maupun di luar lapangan hijau. Pemain professional 

mendapat bayaran, segala fasilitas hingga bonus kemenangan, sehingga mereka 

dituntut harus dapat menunjukkan segala kemampuan terbaiknya bagi kesebelasan 

yang dibelanya. Pada ujungnya pemain dengan kesebelasan yang bermain bagus 

serta memiliki prestasi yang menawan semakin menyedot dan menarik perhatian 

lebih dari para penggemarnya atau penonton untuk membeli tiket pertandingan, 

atau membeli segala macam pernak-pernik atribut, kaos, bendera dari tim 

kesayangannya masing-masing. Pada akhirnya, klub juga yang paling banyak 

meraup keuntungan dari semua sponsorship.35 

Adanya swastanisasi atau kepemilikan pengusaha dalam sebuah 

kesebelasan sepak bola ternyata dapat menimbulkan ekses yakni sebuah 

kapitalisasi sepak bola. Proses ini ternyata tidak selamanya berkonotasi baik, 
                                                           

34 M. Daud Darmawan, Menelusuri Jejak-Jejak Sejarah Kuno Sepak Bola Dunia, 
(Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm. 118-119.  

 
35 Ibid., hlm. 120. 
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karena banyak pihak menuding adanya kapitalisasi atau swastanisasi terhadap 

sebuah perkembangan sebuah kesebelasan sepak bola telah mulai melupakan 

nilai-nilai fundamental sepak bola sebagai olahraga. Dapat dikatakan demikan, 

karena banyak klub yang lebih mengutamakan sepak bola sebagai bisnis daripada 

sepak bola sebagai olahraga.36 

Proses swastanisasi serta kapitalisasi terhadap sepak bola di Indonesia 

khususnya di Surabaya tercermin dari lahirnya klub NIAC Mitra Surabaya yang 

diakusisi oleh A. Wenas yang merupakan sebagai pengusaha kasino dan memiliki 

usaha bisnis lainnya di Surabaya era tahun 1970-1990.  Seiring dengan 

berjalannya waktu NIAC Mitra berubah menjadi klub yang memiliki manajerial 

yang bagus dari segi pendanaan serta bersamaan pada saat itu juga PSSI 

menggelar kompetisi Liga semi professional yang dinamakan Liga Galatama 

tahun tahun 1979.37 Oleh karena itu, A. Wenas sebagai pemilik klub NIAC Mitra 

menginginkan klub ini dapat menjuarai dan merajai kompetisi tersebut. Buktinya 

adalah ketika NIAC Mitra mampu mendatangkan pemain-pemain handal milik 

tim nasional Singapura yakni David Lee dan Fandi Ahmad serta mampu 

mendatangkan pelatih Wiel Coever pelatih Belanda untuk menangani klub.38 

Ambisinya hanya satu sebagai kesebelasan yang professional harus 

mampu berprestasi di tingkatan nasional maupun internasional. Bukti lainnya 

                                                           
36 Wawancara dengan Djoko Malis, tanggal 23 Maret 2014, pukul 14.00 WIB di 

Perumahan Puri Gedangan Sidoarjo. 
 
37  Wawancara dengan Purbiyantara, (mantan pengurus Niac Mitra tahun 1978-1990), 

pada tanggal  25 Mei 2014 di Jalan Taman Pinang Indah Blok F4 No. 45. Sidoarjo. 
 
38 Wawancara dengan Edward Wenas, pada tanggal 26 Juni 2014, di Jalan Diponegoro, 

Surabaya.  
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adalah ketika NIAC Mitra ditunjuk oleh PSSI dalam kejuaraan Aga Gold Cup di 

Bangladesh dan menjadi juara dan mengantarkan Dullah Rahim salah satu 

pemainnya sebagai pemain terbaik dalam kejuaraan tersebut. Selain itu, sebagai 

klub professional yang dihuni oleh pemain-pemain terbaik tim nasional serta 

pemain asing, pelatih asing, NIAC Mitra juga mampu mendatangkan ujicoba 

tanding persahabatan dengan klub-klub moncer luar negeri misalnya Tampine 

Rovers dari Singapura, Mohammaden Bangladesh, AC. Milan Italia, Groningen 

Belanda, dan Arsenal Inggris.39 

Ketika NIAC Mitra sebagai kesebelasan dari Surabaya yang mengikuti 

kompetisi Liga Galatama tahun 1979-1990 membuat tingginya animo masyarakat 

Surabaya terhadap persebakbolaan nasional. Sejak saat itu orang makin ramai 

untuk datang ke stadion Tambaksari untuk melihat pertandingan NIAC Mitra 

terutama untuk melihat secara langsung pertandingan tim kesayangannya ini. 

Misalnya, dari kapasitas stadion Tambaksari yang mencapai 30 ribu penonton 

selalu penuh, bahkan sampai meluber di pinggir lapangan sehingga masyarakat 

Surabaya rela hanya untuk menonton pertandingan yang  dilakukan oleh NIAC 

Mitra.40 Namun pasang-surut juga terjadi dalam NIAC Mitra ketika prestasi 

sedang berjaya, kesebelasan ini terkena kasus suap yang mengeroggoti 

persepakbolaan nasional pada waktu itu. Wajar ketika dinamika terjadi dalam 

                                                           
39 Wawancara dengan Soepangat, pada tanggal 21 Februari 2014 di Jalan Karang Gayam 

No. 10 Surabaya.  
 
40 Wawancara dengan Karmawan (Bendahara Niac Mitra tahun 1978-1990), tanggal 14 

Mei 2014 di Jalan Sidosermo, Surabaya.  
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perjalanan sebuah kesebelasan pasti ada waktunya untuk berprestasi serta satu sisi 

mengalami kemerosotan.41 

 

G. Metode Penelitian dan Sumber Penulisan 
 

Penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini akan berusaha 

memberikan gambaran secara jelas mengenai perjalanan awal kesebelasan NIAC 

Mitra beserta dampaknya bagi persepakbolaan nasional dan sepakbola di 

Surabaya pada tahun 1979-1990. Penelitian ini berisi tentang penjelasan dari 

persoalan yang ada secara naratif, kemudian dianalisis dan dicari hubungan 

kausalitasnya. 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pada 

penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan bagaimana cara mengetahui sejarah 

sehingga sejarawan harus mengetahui prosedur-prosedur dalam penelitian sejarah 

agar dapat menjelaskan sebuah peristiwa sejarah.42 Penelitian ini melalui empat 

tahapan, yaitu, Heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (pengklasifikasian 

sumber), interpretasi (sintesis dan analisis) dan historiografi (penulisan sejarah). 

Tahapan pertama yang dilakukan penulis yaitu heuristik. Penulis berusaha 

untuk mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Pada tahapan 

pengumpulan sumber, sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan 

                                                           
41 Wawancara dengan Abdul Muis (Manager Mitra Surabaya tahun 1990) di Jl. Blimbing 

V No.2 Pondok Chandra Indah Sidoarjo, tanggal 13 Juni 2014 pukul 16.30 WIB. 
 
42 Gazalba. S, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1981), 

hlm. 3. 
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yang diangkat, baik sumber lisan maupun tertulis, yaitu sumber-sumber tertulis 

primer dan sumber tertulis sekunder dikumpulkan. Sumber-sunber lisan 

didapatkan dengan cara melakukan wawancara dari orang yang melihat ataupun 

terlibat langsung berdirinya kesebelasan NIAC Mitra di Surabaya. Sumber-

sumber primer didapatkan dari Kantor Arsip Surabaya, Kantor Arsip Jawa Timur, 

mantan pengurus NIAC Mitra, artikel-artikel di surat kabar, dan di majalah. 

Sumber-sumber tertulis sekunder didapatkan dari buku-buku yang bersangkutan 

dan kemudian dapat dijadikan rujukan atas penulisan ini. 

Penelusuran sumber dari penulisan ini dilakukan di Perpustakaan Daerah 

Kota Surabaya, Perpustakaan Pusat Kampus B, Perpustakaan Medayu Agung, dan 

Perpustakaan AWS Stikosa, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya dan Ruang Baca 

Departemen Ilmu Sejarah, Monumen Pers Solo dan Perpustakaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Pusat Informasi Kompas Yogyakarta. Dari penelusuran 

sumber tersebut, penulis menemukan sumber buku-buku maupun arsip-arsip yang 

mendukung dari penulisan sejarah ini di dapat melalui sumber-sumber tercetak, 

tertulis maupun lisan. 

Penulis juga menggunakan sumber koran, seperti, Surabaya Post, Kompas, 

serta majalah yang terbit pada tahun terkait, sebelum dan sesudahnya, seperti 

Tempo, Popular, Sportif, dan Bola, Varia Olahraga, sumber pendukung yang 

digunakan dalam penulisan sejarah ini yaitu menggunakan sumber internet dan 

sumber lisan yang dilakukan melalui wawancara dengan para pelaku sejarah dan 

saksi dari peristiwa sejarah, yaitu orang yang terlibat langsung dalam berdirinya 

NIAC Mitra di Surabaya seperti, pemain-pemain dan pengurus NIAC Mitra yakni 
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Joko Malis, Purwono, Riono Asnan, M. Zein Al Hadad, Anak Agung Gede Rae 

Bawa, Rudi Keltjes, Syamsul Arifin dan Soepangat serta Purbiantara, Karmawan, 

Edward Wenas dan Riadi. 

Tahap kedua yaitu kritik terhadap sumber yang terdiri dari kritik ekstren 

dan intern. Kritik ekstern berupa pengujian terhadap otentisitas, asli, turunan, 

palsu, relevansi sumber, serta hal-hal yang terkait dengan bentuk fisik dari sumber 

tersebut. Kritik estren menegakkan fakta dari kesaksian seseorang, bahwa 

kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang tersebut dengan kesaksian yang 

telah diberikan itu berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak mengalami perubahan. 

Pada kritik intern yaitu kritik terhadap isi atau kandungan sumber, validitas 

sumber, melihat kesesuaian isi yang dijelaskan dalam sumber yang terkait. Penulis 

akan berusaha meyakinkan bahwa data yang diperoleh merupakan benar adanya. 

Sebelum melakukan tahapan interpretasi atau penafsiran, penulis terlebih 

dahulu melakukan klasifikasi terhadap sumber-sumber yang telah didapat. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan saat penggunaan sumber. 

Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tahun terbit sumber dan kandungan 

sumber, sehingga peristiwa yang terjadi dapat terlihat dan pembahasan terhadap 

suatu permasalahan diusahakan secara terperinci dan prosesual. 

Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu menafsirkan 

kembali terhadap sumber-sumber yang ada dan memahaminya sebelum 

melakukan penulisan sejarah. Tahapan ini penulis berupaya untuk mencari 

keterkaitan antar fakta yang telah ditemukan, baik dari sumber buku, surat kabar, 
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arsip, majalah, maupun dari hasil wawancara, sehingga dapat dirangkai menjadi 

suatu peristiwa sejarah. 

Tahapan yang terakhir yaitu historiografi, pada tahap ini penulis 

merangkai fakta yang telah ditafsirkan tersebut secara tertulis, dimana setelah 

melalui proses kritik sumber dan interpretasi data, sehingga menjadi sebuah cerita 

sejarah yang ditulis dengan memenuhi kaidah-kaidah penulisan sejarah. 

 

H. Sistematika Penulisan 
 

Penulisan ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan bab yang pertama 

dari penelitian ini meliputi hal-hal yang bersifat metodologis, yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 

penulisan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II membahas mengenai berdirinya NIAC Mitra Surabaya dan 

terbentuknya Liga Galatama PSSI, serta terbagi ke dalam tiga sub bab. Sub bab 

pertama, berisi awal mula terbentuknya kesebelasan NIAC Mitra Surabaya. Sub 

bab kedua, berisi mengenai terbentuknya Liga Galatama PSSI. Sub bab ketiga 

membahas kebijakan PSSI terkait pelaksanaan Kompetisi Liga Galatama. 

BAB III berisi penjelasan mengenai kiprah kesebelasan NIAC Mitra 

Surabaya dalam kompetisi Liga Galatama PSSI tahun 1978-1990. Dalam bab ini 

terbagi ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama, memberi penjelasan mengenai 
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pasang-surut NIAC Mitra Surabaya Dalam Liga Galatama PSSI tahun 1978-1990. 

Sub bab kedua, berisi mengenai kiprah dan prestasi kesebelasan NIAC Mitra 

dalam persepakbolaan Nasional dan internasional. Sub bab ketiga, berisi 

mengenai bubarnya NIAC Mitra dalam kompetisi Liga Galatama dan menjadi 

Mitra Surabaya di Surabaya.  

BAB IV merupakan penutup di dalamnya terdapat kesimpulan yang 

merumuskan jawaban dari fokus masalah dari penelitian ini.  

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI NIAC MITRA SURABAYA: ... DEVANA BRAMANTYA SAKSONO




