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Volimania yang budiman, kami, komunitas penggemar berat permainan bola voli Indonesia, yang tersebar di dalam dan
di luar bumi nusantara ini, mencoba menghadirkan sebuah wadah kreasi-warta yang kami harapkan bisa menjadi wujud
awal sumbang sih kami bagi voli Indonesia.
Bola voli merupakan olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat kita. Di pelosok kampung sampai kota mudah kita
temukan masyarakat yang menyehatkan dirinya dengan memainkan bola voli di sore hari. Perayaan kemerdekaan
Indonesia juga diwarnai turnamen di berbagai daerah. Berbagai perusahaan sering mengadakan turnamen intern voli
untuk perayaan ulang tahun perusahaan atau event yang lain. Di Level regional, team putra kita beberapa kali meraih
medali emas sea games.
Ironisnya, akses berita tentang voli ini relatif sulit diperoleh. Tayangan langsung di TV tentang turnamen voli berskala
nasional jarang kita dapatkan. Kalau toh ada, biasanya hanya partai final dan itupun belum tentu partai putri
ditayangkan. Sejujurnya kami merasa &lsquo;iri&rsquo; dengan cabang lain yang mendapatkan medali perak sea games
pun belum pernah tetapi kompetisi dalam negeri cabang olahraga (cabor) ini cukup gencar dengan siaran langsung
maupun tunda. Adakah karena voli ini &lsquo;hanya&rsquo; digemari oleh (mayoritas) orang pinggiran sehingga sponsor
siaran langsung tidak berkenan mendanai? Adakah karena cabor lain itu dimainkan oleh kelompok elite sehingga lebih
layak mendapat perhatian lebih? Boleh jadi demikian, tapi mungkin juga tidak. Masih banyak faktor yang perlu dikaji
dalam menyimpulkan. Kami kadang ingin menangis. Betapa tidak? Selain minimnya siaran langsung di TV, ternyata
pemberitaan di media cetak maupun koran maya terhadap voli ini terbilang pelit. Kita sering mendengar keluh-kesah,
gerutu dan omelan tentang sulitnya mencari berita ulasan voli yang gress dan komplit. Penggemar bukan hanya ingin
tahu hasil pertandingan, melainkan juga ingin tahu siapa saja yang bermain, siapa yang diganti, siapa yang bermain
baik, bermain sportif, faktor teknik dan non-teknis. Penggemar yang mempunyai pemain idola berharap untuk
mendapatkan data sebanyak mungkin tentang idolanya.Penonton/penggemar memang banyak keinginan. Dan kami,
yang bercokol di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatra dan yang sedang di luar negeri bermaksud mengurangi dahaga
kami/penggemar akan berita voli. Namun demikian kami menyadari sepenuhnya bahwa meskipun koresponden kami
tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, Jogja, Denpasar, Balikpapan, dll belum menjamin bahwa berita kami akan
memuaskan penggemar voli. Kita dan kami akan sukses bila bisa saling mengisi. DARI KITA, OLEH KITA DAN UNTUK
KITA. Karenanya, kami dengan terbuka sangat mengharapkan partisipasi dan kontribusi rekan-rekan di manapun untuk
mengirimkan berita dan foto tentang kegiatan voli di lingkungan pembaca berada. Bagaimanapun, kami yang tergabung
di sini adalah sukarelawan yang bersedia meluangkan waktu untuk saling melengkapi dan memberi. Di tengah pekerjaan
utama kami sebagai pelajar/mahasiswa/karyawan, kami mencoba memberi manfaat bagi voli Indonesia tercinta. Banyak
hal yang perlu kami pelajari, banyak hal baru yang perlu kami ketahui, misalnya menyangkut kode etik jurnalistik. Untuk
itu jika ada berbagai pihak yang berkenan memberi tips dan berbagi ilmu kami sangat berterima kasih atas
dukungannya. Pada dasarnya kami paham suatu berita tidak boleh asal kutip, kami harus menggali sendiri berita
langsung dari sumbernya jika kita mau professional dalam berolah-berita. Namun sekali lagi kami bukan hendak menjadi
professional dalam dunia olah berita. Kami hanya ingin bersinergi dan berbagi dalam persamaan selera dan rasa
(terhadap voli). Adakah apa yang mulai kita wujudkan ini akan mencapai sasaran? Harapan kita tentu demikian. Pada
akhirnya itu semua tergantung &lsquo;kerja keras&rsquo; juga. Reporter kami : Esti, Hariyono (Kalimantan), Eedha, Evie
(Bandung), Benny (Jawa Timur), Natalia, March, Yudi P (Jakarta), Dewa (Jogja), Izy (Denpasar), Sena (Belanda) akan
berusaha maksimal menyajikan berita aktual seputar voli untuk kita semua. Di luar rekan-rekan kami di atas, kami tetap
terbuka dan sangat mengharap partisipasi pembaca sekalian. Untuk itu, kami persilakan bagi yang berminat jadi
responden untuk mengontak kami di admin@volimania.org Semoga niat baik dan kerja keras ini bisa berjalan baik. Amin
(marto)
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