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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan rebranding klub sepak bola 

Persebaya. Persebaya pernah disanksi oleh asosiasi sepak bola Indonesia karena 

beragam masalah pada manajemen pengelolanya. Tahun 2017 menjadi awal 

kebangkitan klub ini. Setelah dibekukan sekitar 4 tahun. Persebaya pada tahun 

tersebut telah resmi mendapat pengakuan kembali oleh federasi sepak bola 

Indonesia dan kembali berkompetisi di liga Indonesia dibawah naungan PSSI 

(Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) selaku induk organisasi sepak bola di 

Indonesia. Pasca diijinkan kembali berkompetisi. Klub ini juga melakukan 

perubahan mendasar pada manajemen dan image klub. Perubahan tersebut dinamai 

dengan corporate rebranding.  Corporate rebranding diartikan sebagai perubahan 

tampilan komunikasi setelah melakukan identifikasi yang kemudia disampaikan 

pada media (Muzellec & Lambkin, 2006). 

Menurut direktur operasional Persebaya Puji Agus pada media 

emosijiwaku.com mengatakan, manajemen akan membuat kegiatan-kegiatan 

dengan tujuan untuk mengikis stigma negatif Bonek. Salah satunya program yang 

dijalankan adalah rebranding (Iwe, 2017). Manajemen akan me-rebranding image 

Bonek. Namun, rebranding itu tidak akan menghilangkan nama Bonek. Perubahan 

tersebut dari nama, bonek (bondo nekad) menjadi bondo nekad kreatif  (Iwe, 2017). 

Dari keterangan tersebut, Persebaya melakukan rebranding untuk membangun nilai 

brand Persebaya kepada masyarakat luas dan khususnya untuk stakeholdernya. 
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Menurut Kumalasari (2018) stakeholder adalah beberapa kelompok yang 

memiliki kepentingan didalam perusahaan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh tindakan bisnis secara keseluruhan. Stakeholder Persebaya yang dimaksud 

disini yaitu anggota organisasi dari Persebaya sebagai sebuah perusahaan, investor, 

supporter atau fans, pemerintah, kepolisian dan asosiasi sepak bola Indonesia 

(PSSI). 

Berdasarkan pendapat dari direktur Operasional Persebaya, Puji Agus 

Santoso rebranding Persebaya ini dapat dilihat dengan adanya perubahan tagline 

(Iwe, 2017). Hal itu juga sejalan disampaikan oleh Nazarul, (2017) sejak tahun 1987 

Persebaya memiliki tagline kami haus gol kamu yang diinisiasi oleh Jawa Pos. 

Menurut company profile yang dikeluarkan oleh Persebaya tahun 2017, Persebaya 

menambahkan tagline yang ada seperti tagline we are back. Kemudian dilanjutkan 

tagline tahun 2018 yang mengganti we are back strong. Perubahan ini menjadi data 

awal corporate rebranding yang dilakukan oleh Persebaya. Menurut Muzellec dan 

Lambkin (2006) rebranding terdapat dua macam yaitu evolutioner dan 

revolutioner. Evolutioner lebih kepada pengembangan minor pada positioning 

perusahaan dan aesthetics yang tidak terlihat jelas dari luar. Sedangkan, 

revolutioner perubahan fundamental pada positioning dan aesthetics perusahaan. 

Penelitian ini untuk melihat strategi rebranding tersebut. 

 Penelitian ini menarik dilakukan karena strategi rebranding pada sebuah 

klub sepak bola dan olahraga belum banyak dikaji di Indonesia. Keterbatasan 

literatur membuat penelitian ini akan menjadi rujukan strategi rebranding klub 

sepak bola. Fokus utama penelitian ini yaitu sejarah Persebaya yang panjang klub 

ini di sepak bola Indonesia. Strategi rebranding salah satunya ditujukan pada 
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supporter sebagai pendukung sekaligus menjadi stakeholder. Selain itu ditujukan 

kepada internal perusahaan, pemerintahan, dan lainnya.  Menurut Simon dan 

Sullivan corporate rebranding didefinisikan keputusan yang dilakukan untuk 

memasukkan nilai pada perusahan, dengan mengirimkan tanda positif pada 

stakeholder, untuk sukses dan rasional serta ekonomis maka keputusan tersebut 

harus melakukan identifikasi terhadap dampak pada nilai perusahaan (dalam 

Borges dan Branca, 2010). Corporate rebranding ini menjadi pokok pembahasan 

yang penting dalam penelitian pada klub Persebaya ini.  

Persebaya memiliki sejarah panjang di Indonesia. Menurut data demografis 

Persebaya adalah klub sepak bola asal kota Surabaya dan sekaligus salah satu klub 

legendaris di Indonesia. Menurut Prasetya (2018) klub ini tercatat telah menjuarai 

kompetisi sebanyak lima kali di era perserikatan, dua kali di liga Indonesia, satu 

kali di divisi utama.  Dari data tersebut menjelaskan sebanyak tujuh kali Persebaya 

menjadi juara tingkat tertinggi sepak bola indonesia. Pencapaian ini menjadikan 

klub ini sebagai salah satu klub legendaris di Indonesia. Jumlah penghargaan juara 

yang sudah diraih oleh Persebaya, klub ini memiliki nilai tersendiri di masyarakat 

sebagai klub kebanggaan. Penulis buku Bonek, Komunitas Suporter Pertama dan 

Terbesar di Indonesia Andy Fuller mengatakan, dimana-mana, hampir di setiap 

kota saya selalu menemui orang berbaju Persebaya (Junaedi, 2015). Persebaya 

menjadi top of mind dari masyarakat Indonesia (Junaedi, 2015).  
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Gambar 1.1 Persebaya Juara Liga Bank Mandiri Tahun 2004 

Sumber Foto : www.emosijiwaku.com 

 

Selain sebagai sebuah perusahaan Persebaya adalah sebuah brand. Menurut 

The American Marketing Association (AMA) brand adalah nama, tanda, simbol, 

desain, atau kombinasi diantara elemen itu yang dijual kepada personal, atau 

organisasi dan membedakan dengan kompetitor (Keller, 2013, h.2). Menurut Aaker 

(1991, h.19) brand adalah membedakan nama atau simbol diantaranya logo, merk 

dagang, atau desain kemasan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi layanan 

terhadap satu kali pembelian atau pembelian kelompok dan perbedaan kabaikan 

atau layanan yang diberikan oleh kompetitor.  

Persebaya adalah brand yang diciptakan oleh manajemen masa lalu dan 

diteruskan oleh manajemen sesudahnya. Sebagai brand, Persebaya memiliki 

beberapa variabel seperti simbol, tanda, tagline dan nama yang menjual kepada 

stakeholder dan komunitasnya. Persebaya sebagai brand telah dikenal oleh publik 

dengan sebagai klub juara. Persebaya juga memiliki supporter loyal yaitu bernama 

bonek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukartiningsih yang berjudul makna 

bonek sejati: studi interpretif tentang makna bonek sejati pada komunitas bonek 

pendukung persebaya di Surabaya. Dalam studi ini menjelaskan tentang identitas 
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menjadi bonek sejati. Menjadi bonek berarti menjadi Persebaya. Menjadi bonek 

adalah simbol, maskulinitas dan kebanggaan (Sukartiningsih, 2009). Hasil 

penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam klub sepak bola seperti 

Persebaya menjadi sebuah brand untuk pendukung setianya. Brand ini kemudian 

dikemas sedemikian rupa oleh pihak manajemen untuk menghasilkan branding 

yang positif.  

Masalah kemudian muncul ketika brand ini menjadi negatif. Keputusan 

internal manajemen yang tidak tepat dalam mengelola tim dan adanya aksi yang 

tidak baik dari oknum bonek menyebabkan klub sepakbola Persebaya mengalami 

degradasi dalam kurun waktu sampai 2013 sehingga dibekukan. Degradasi ini 

menyebabkan banyak elemen termasuk branding dari organisasi Persebaya itu 

sendiri. Branding didefinisikan mencakup eksternal dan internal organisasi 

(Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009, h.3-7). Menurut Keller (2013, h.29) branding 

adalah kemasan sebuah produk dan layanan dengan kekuatan merk. Branding dapat 

dimaknai dalam berbagai subyek termasuk Persebaya sebagai sebuah tim yang 

memiliki nilai.  

Penilaian dari brand value adalah seberapa berharga nilai sebuah brand 

dipikiran konsumen. Pikiran konsumen ini berkaitan apa yang dibenak konsumen 

terhadap sebuah brand (Keller, 2013, h.101). Menurut Keller (2013, h.79) brand 

value bertumpu pada bagaimana pemasar dibangun pada sebuah brand yang 

menyebabkan dampak secara finansial, potensi marketing, dan investasi.   

Degradasi brand value klub ini dimulai sejak Persebaya mulai bermasalah dengan 

PSSI (persatuan sepak bola seluruh Indonesia) saat klub tersebut memutuskan untuk 

berlaga di Indonesian Premier League (IPL) 2011 yang tidak diakui secara resmi 
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oleh PSSI. Degradasi itu juga menimbulkan sanksi untuk Persebaya, diantaranya 

Persebaya tidak bisa ikut kompetisi resmi, sehingga supporter masuk kedalam 

stadion. 

Penyebab lain degradasi brand value adalah adanya dualisme kepengurusan 

dari klub Persebaya. Namun itu tidak berlangsung lama. Tanggal 30 juni 2016 

pengadilan Niaga Surabaya menolak gugatan PT. MMIB dan memenangkan PT. 

Persebaya Indonesia atas hak dan logo Persebaya Surabaya (Dkk, 2016). Tahun 

2017 Pesebaya juga kembali diakui oleh federasi sepak bola Indonesia. Pasca 

pencabutan pembekuan keorganisasian dari PSSI, Persebaya juga merombak 

jajaran manajemen untuk mengelola klub. Pergantian manajemen baru menerapkan 

strategi rebranding. Rebranding dilakukan mulai tanggal 7 februari 2017. Hasil 

rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Persebaya Indonesia di Graha Pena, 

Surabaya menetapkan PT Jawa Pos Sportainment (JPS) kini menjadi pemegang 

saham mayoritas PT Persebaya Indonesia dengan komposisi 70 persen, sedangkan 

30 persen saham lainnya dimiliki 20 klub anggota yang tergabung dalam Koperasi 

Surya Abadi Persebaya (SAP) di kutip dari jawapos.com di publikasikan 8 februari 

2018. Perubahan komposisi saham tersebut diikuti pembaruan susunan direksi. 

Kursi direktur utama PT. Persebaya Indonesia, yang di dunia sepak bola lazim 

disebut presiden klub, kini ditempati Azrul Ananda (Rul & F.S, 2017).  

Menurut Stuart, rebranding digunakan untuk membuat suatu merk terlahir 

kembali, dengan konsep yang jelas berbeda dengan konsep sebelumnya (Marista, 

2016). Selain rebranding pada brand-nya yaitu meliputi Persebaya sebagai tim dan 

bonek sebagai supporter. Corporate rebranding berdasarkan perspektif yang lebih 

luas, dapat dilihat dari dua sisi. Menurut Van Den Bosch dan Melewar berkaitan 
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dengan perubahan corporate visual identity, termasuk nama perusahaan dan 

perubahan logo (Marista, 2016). Sedangkan menurut Lomax dan Mandor, 

corporate rebranding juga menyangkut internal perusahaan, termasuk nilai-nilai 

perusahaan yang berubah, partisipasi karyawan, dan sistem pemasaran internal 

perusahaan (Marista, 2016).   

Kaitannya dengan pemasaran, Persebaya merupakan klub olahraga yang 

menggunakan sport marketing sebagai alat pemasaran. Sport marketing adalah 

penerapannya prinsip dan pemasaran spesifik produk olahraga maupun non 

olahraga yang terafiliasi dengan kegiatan olahraga (Shank & Lyberger, 2015, h.5). 

Sport marketing  digunakan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder 

dalam rangka mendukung program rebranding Persebaya.  

Perubahan manajemen ini menjadi awal rebranding. Seperti yang 

disampaikan direktur operasional Puji Santoso, ada tiga strategi  yang dibuat 

manajemen menurut pemaparan Puji, yakni bonek member card, rebranding image 

bonek, dan bonek academy (Iwe, 2017). PT. Jawa Pos Sportaiment sebagai 

manajemen baru memiliki kewenangan penuh untuk mengatur Persebaya.  

Rebranding yang dilakukan ini tidak hanya transformasi simbol yang ada pada 

media publikasi saja, namun juga menggunakan cara-cara sports marketing. 

Menurut Supriadi (2014) sports marketing adalah bidang marketing yang berfokus 

pada bisnis olahraga serta penggunaan olahraga sebagai alat pemasaran.  

 Rebranding yang terjadi pada kurun waktu 2017 sampai saat ini, bukan kali 

pertama dilakukan. Perubahan brand Persebaya dimasa lampau pernah juga 

dilakukan rebranding. Berdasarkan data dari artikel sejarah Firdaus (2017), 

menjelaskan bahwa Persebaya lahir tahun 1927 dengan nama awal SIVB 
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(Soerabaiasche Indische Veotbal Bond). Sejalan dengan penjelasan Randy, 

menurut Hidayat & Kusuma (2013) perubahan nama terjadi di tahun 1943. Saat 

Jepang menjajah di Indonesia, ia mengharuskan menjadikan pergantian nama dari 

SIVB menjadi Persebaja (Persebaya). Perubahan nama, filosofi, visi dan misi 

perusahaan merupakan bentuk dari perubahan identitas. Perubahan ini juga 

dikategorikan sebagai rebranding, dengan kata lain membangun kembali brand 

yang sudah melekat pada perusahaan, produk atau jasa.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan oleh peneliti. 

Rebranding banyak dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan berbagai 

alasan. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Marista (2016) tentang 

corporate rebranding waralaba PT. Coffee Toffee Indonesia melalui promotional 

tools. Perusahan ini melakukan rebranding karena ingin memperkenalkan kepada 

konsumen nya bahwa Coffee Toffee tidak lagi sebagai produk namun juga sebagai 

sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Marista (2016) menemukan 

bahwa Coffee Toffee sebagai brand dari sebuah perusahaan telah melakukan 

rebranding dalam bentuk identitas berupa logo. Perubahan logo ini bertujuan untuk 

membangun nilai yang baru untuk perusahaan. Sebuah nilai yang berbeda yang 

diberikan sebelumnya. Sebagai contoh nilai yang mencoba ditanamkan oleh Coffee 

Toffee dalam rebranding yaitu pendekatan  berbasis relationship yaitu  pendekatan  

yang  berusaha memahami  apa  yang  diinginkan  dan  dibutuhkan  oleh costumer, 

memandang konsumen sebagai aset jangka panjang. Promotion tool menjadi 

instrumen utama yang digunakan oleh pemilik usaha untuk menyampaikan pesan 

itu kepada stakeholdernya. 
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Penelitian lain yang pernah juga dilakukan oleh Pratama (2015) terkait 

dengan rebranding bank Jambi. Bank Jambi pada tahun 2007 melakukan perubahan 

logo, slogan dan layanan kepada nasabahnya. Dalam jurnal ini ditulis bahwa 

perubahan identitas ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing sesama bank. 

Bank Jambi ingin memperbaiki citra bank yang terkesan konvensional dan tidak 

berkarakter serta tertinggal dari  bank-bank pemerintah  dan swasta (Pratama, 

2015). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) ini menemukan bahwa 

perubahan identitas ini memberikan efek positif untuk perkembangan perusahaan. 

Perkembangan perusahaan ini menyangkut citra perusahaan yang disebabkan 

karena adanya identitas dan pelayanan yang dilakukan serta dirasakan oleh 

stakeholdernya. 

Penelitian tentang Persebaya tidak hanya kali ini dilakukan namun juga 

pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Penelitian pernah dilakukan oleh Rhesi 

Kharisma Hapsari. Hapsari memaparkan strategi humas untuk membangun citra 

pendukung Persebaya dengan nama Bonek (Hapsari, 2013). Dalam penelitian ini 

Hapsari menenekankan topik penelitianya pada aspek strategis yang dilakukan oleh 

manajemen baru untuk memperkuat citra Persebaya dengan memiliki pendukung 

setia yang positif. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada klub Persebaya 

Surabaya pasca di akuisi oleh PT. Jawa Pos Sportaiment dan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Maka peneliti melihat pentingnya menjelaskan corporate rebranding 

yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Malesu dan Chen (2015, h.II) corporate rebranding terjadi karena 

beberapa faktor yaitu adanya keinginan dari pemilik untuk melakukan rebranding. 

Selain itu, faktor pergantian kepemilikan, reputasi buruk, dan perubahan preferensi 
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pasar. Dari penelitian dan pengertian para ahli terkait rebranding memiliki 

kesamaan dengan fenomena yang terjadi di Persebaya.  

Persebaya menjadi obyek penelitian karena memiliki beberapa faktor yang 

ditetapkan oleh peneliti. Faktor pertama karena Persebaya adalah klub popular di 

Indonesia. Berdasarkan company profile yang dikeluarkan oleh klub Persebaya 

memiliki jumlah supporter yang hadir di stadion paling banyak dibandingkan 

dengan klub lain di Indonesia. Tercatat sebanyak 480 ribu supporter hadir di stadion 

selama kompetisi liga 1 berlangsung. Selain itu, tv rating dan tv share Persebaya 

juga 3 tertinggi di bandingkan Persija dan Persib Bandung. Pertimbangan ini 

menjadi indikator dipilihnya Persebaya sebagai obyek penelitian.  

Kedua, rebranding klub Persebaya ini berbeda karena tidak merubah 

tampilan logo, simbol dan menjadi contoh untuk klub professional di Indonesia. 

Saat talkshow grand launching jersey yang dilakukan oleh klub Persebaya. 

President klub Azrul Ananda mengatakan bahwa Persebaya memiliki visi menjadi 

klub professional. Indikator professional, dari sisi team dan bisnis dapat berjalan 

sendiri-sendiri dengan pijakan kaki yang kuat, saat di wawancarai CNN Indonesia. 

Persebaya menjadi salah satu klub professional di indonesia. Hal itu ditunjukkan 

dengan mendapatkan lisensi dari AFC yang tertuang dalam surat PSSI (Tempo.co, 

2019). Menurut Ram Surahman, untuk menjadi klub professional Persebaya harus 

memenuhi kriteria lima aspek yang wajib dipenuhi untuk bisa lolos, yakni 

keolahragaan, infrastruktur, personil dan administrasi, aspek legal, dan keuangan 

(Tempo.co, 2019). 

Perubahan manajemen, strategi bisnis dan tampilan perusahaan yang 

dilakukan oleh pengurus baru Persebaya menurut pandangan peneliti sebagai 
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fenomena menarik untuk dilakukan penelitian. Untuk itu, peneliti melakukan 

penelitian dengan melihat fenomena ini berfokus pada rumusan masalah bagaimana 

strategi corporate rebranding yang dilakukan oleh manajemen Persebaya untuk 

meningkatkan brand value perusahaan, yang meliputi analisis situasi, perencanaan, 

dan evaluasi dalam membangun identitas baru? Hasil penelitian ini, untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam studi ini adalah : 

Bagaimana strategi corporate rebranding yang dilakukan oleh manajemen 

Persebaya untuk meningkatkan brand value perusahaan, yang meliputi 

analisis situasi, perencanaan, dan evaluasi dalam membangun identitas baru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan gambaran akademis strategi corporate rebranding yang 

dilakukan pada klub Persebaya Surabaya. 

2. Melakukan analisis mendalam strategi corporate rebranding yang dilakukan 

oleh manajemen Persebaya dikaitkan dengan sport marketing.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, peneliti berharap studi ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

gambaran dan perkembangan kajian komunikasi, branding dan sport marketing. 

Kajian ini menjadi peluang untuk kajian komunikasi kedepan, karena industri 

olahraga semakin hari semakin berkembang menjadi industri utama di Indonesia.  

 Secara praktis, kajian ini dapat menjadi rujukan kepada klub sepak bola untuk 

melakukan rebranding dan penggunaan sport marketing dalam memajukan 

bisnisnya. Dan menjadi rujukan untuk klub-klub baru yang akan berkembang di 

industri olahraga. 
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