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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konflik di dalam sepak bola baik antar pemain dan antar suporter sering 

terjadi yang tak terhindarkan, bahkan menimbulkan kekerasan dan kerusakan 

infrastruktur kota. Konflik antar suporter sepak bola dalam sebuah pertandingan 

merupakan hal biasa. Contohnya konflik dalam permaianan. Akibat konflik, atau 

mendapat perilaku yang tidak baik dari suporter lainnya. Salah satu contoh konflik 

dalam sepak bola yang terjadi adalah antara suporter dari klub sepak bola 

legendaris dari Argentina yaitu  derby yang disebut dengan superclasico. Derby 

tersebut memiliki sejarah panjang dan termasuk derby terpanas di dunia antara 

Boca Junior dan River Plate. Kedua klub ini terletak di Ibu Kota Argentina yaitu 

Buneos Aires dan merupakan klub terbesar di Argentina yang mendominasi 

kejuaraan selama 70 tahun terakhir. Persaingan antar suporter yang memiliki 

perbedaan identitas, suporter Boca sebagian besar berasal dari kelas pekerja dan 

masyarakat imigran dari Italia , sedangkan suporter River berasal dari masyarakat 

asli Boneos Aires dan dari kelas tinggi atau orang kaya.1 

Pada 26 Juli 2011 terjadi kerusuhan antara pendukung dengan pihak 

kepolisian dengan jatuhnya korban tewas dan sekitar 90 luka berat, hingga kota 

Boneos Aries dalam keadaan darurat oleh karena itu aparat setempat mengerahkan 

2000 polisi untuk mengatasi kerusuhan ini dipicu oleh River Plate yang 

                                                             
1 Boca Junior Vs River Plate, diakses dalam 
http://news.bbc.co.uk/sportacademy/hi/sa/football/features/newsid_2297000/2297495.stm 
(19/09/2016 19:47 WIB ). 

http://news.bbc.co.uk/sportacademy/hi/sa/football/features/newsid_2297000/2297495.stm
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mengalami penurunan kasta akibat dari kekalahnya melawan Boca, keadaan 

berbalik datang dari sikap para suporter Boca yang merayakan kekalahan River 

Plate FC dengan Belgrano FC asal Amerika Lain dalam pertandingan dengan cara 

pawai turun ke jalan. Suporter Boca yang merayakan bukan dari kemenangan 

pertandingan tapi merayakan atas kekalahan River dan jatuhnya River. Rivalitas 

kedua klub tersebut hingga diperlihatkan oleh suporter Boca dengan membawa 

peti mati yang dibawa pawai, hal tersebut sangat memperlihatkan penghinaan 

untuk River.2 Selain itu terdapat klub rivalitas yang juga termasuk dalam derby 

tertua dan intens di dunia yaitu old firm derby antara Rangers dan Celtic yang 

mana persaingan sangat jelas ditunjukkan oleh suporter Rangers dan Celtic. 

Intensitas konflik antar suporter Rangers dan Celtic sering terjadi karena 

adanya perbedaan antar keduanya yang menimbulkan efek negatif dilakukan oleh 

para suporter kedua klub, vandalisme di luar stadion yang di lakukan para 

suporter mengakibatkan jatuhnya korban yang sering disebut hooliganisme.3 

Daftar kejadian hooliganisme yang dilakukan oleh penggemar Rangers dan Celtic 

yaitu pada tahun 1961 di Arena section collapsing yang menewaskan 2 korban, 

dan pada tahun 1971 yang menewaskan 66 korban.4 Ada sejarah yang melatar 

                                                             
2Kegilaan dan Kengerian Laga Super Clasico, diakses dalam 
http://panditfootball.com/cerita/163251/kegilaan-dan-kengerian-laga-super-clasico (20/09/2016 
0:02 WIB). 
3 Hooliganisme adalah penonton sepak bola paling fanatik, terkadang merekamelakukan  
Kekerasan dan kejahatan tanpa memikirkan kerusakan finansial.Hoologanisme banyak terjadi di 
negara Inggris. Hooliganisme dapat berupa teriakan, perkelahian dengan menggunakan senjata 
serta perusakan infrastruktur, hooliganisme biasanya merupakan kelompok fanatik dari sebuah 
suporter sepak bola yang tidak menerima kekalahan klub kesayangannya.  
Mufti Rizky Ramdhani Besa, 2016, Pengaruh Hooliganisme Terhadap Gaya Hidup Suporter 
Sepak Bola Indonesia, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasioal, Universitas Pasundan 
Bandung, hal. 2. 
4The Hooligans’ Deathlist: A globalsearch for accountability between accidents and intensitions, 
diakses melalui http://idrottsforum.org/alsio130118/ (30/03/2016, 19:16 WIB). 

http://panditfootball.com/cerita/163251/kegilaan-dan-kengerian-laga-super-clasico
http://idrottsforum.org/alsio130118/
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belakangi permasalahan sehingga menimbulkan konflik antar suporter Rangers 

dan Celtic. Pada tahun 1980 terjadi perkelahian antar suporter Rangers dan Celtic 

yang melibatkan 9.000 suporter di dalam lapangan.  

Celtic menjadi alasan bagi imigran membentuk sebuah klub sepak bola 

sebagai simbol Katolik dan Irlandia di dalam sepak bola Skotlandia, Konflik 

antara klub Rangers dan Celtic menarik karena terdapat indikator-indikator yang 

melatarbelakangi konflik. Pertama adalah dari segi geografis, kedua klub ini 

sendiri berasal dari kota yang sama yaitu kota Glasgow, itensitas terjadinya 

konflik antar suporter Rangers dan Celtic sering terjadi karena persaingan prestasi 

dan rivalitas kedua klub berdekatan. Kedua, dari segi politik terdapat 

permasalahan yang timbul dari faktor eksternal dan internal. 

Dari faktor eksternal adalah kedatangan imigran yang berasal dari Irlandia 

membawa politik baru dalam kehidupan di Skotlandia, bahkan suporter Celtic 

dengan terang-terangan mengakui mendukung teroris IRA (Irish Republican 

Army) dengan cita-cita kemerdekaan Irlandia. Kedatangan imigran dari Irlandia 

dalam jumlah besar datang pada abad ke 19 atau sekitar tahun 1840-an ke 

Skotlandia, tujuan kedatangan imigran Irlandia untuk mencari pekerjaan karena 

ladang perkebunan kentang mereka di serang hama sedangkan menjadi petani 

kentang adalah satu-satunya mata pencaharian para imigran. 

Berbeda dengan keadaan di kota Glasgow Skotlandia yang mengalami 

kemajuan ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan sebuah pelabuhan5 dan 

                                                             
5David Mc.Menemy, Alan Poulter, Sara O’Loan, A Robust Methodology for Investigating Old 
Firm Related Sectarinism Online, International Journal Web Based Communities, Vol. 1 No. 4 
(2005), Glasgow: University Of Strathclyde, hal. 492. 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9uazm1eHMAhUMv48KHVNTD7kQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIrish_Republican_Army&usg=AFQjCNG8kHZ7vc55T45EgdZPSM9IlY-TiQ&sig2=Q1l2jX1Mc1ez9iJztEHemQ
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi9uazm1eHMAhUMv48KHVNTD7kQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIrish_Republican_Army&usg=AFQjCNG8kHZ7vc55T45EgdZPSM9IlY-TiQ&sig2=Q1l2jX1Mc1ez9iJztEHemQ
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banyaknya industri pembuatan kapal yang juga karena revolusi industri di Inggris. 

Revolusi industri di Inggris berlangsung dari abad ke 18 dan 19, industrilisasi 

ditandai dengan dibuatnya mesin untuk membuat produk secara masal yang 

berhasil membantu sistem transportasi, komunikasi dan perbankan.6  

Banyaknya imigran Irlandia yang melakukan imigrasi, membuat 

masyarakat Glasgow mengalami kesenjangan atau ketidakseimbangan yaitu 

dalam perekonomian, masuknya masyarakat imigran memiliki semangat yang 

tinggi untuk tetap bertahan hidup. Salah satunya adalah mampu mengerjakan 

semua pekerjaan meskipun upah yang mereka dapatkan relatif murah. Hal ini 

yang kemudian dapat mengancam perekonomian masyarakat asli Glasgow karena 

dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dan sebagainya. Selain itu, imigran 

tersebut juga memberikan perubahan terhadap tatanan kehidupan di Glasgow 

seperti agama, politik baru, loyalis dan republikan serta ideologi yang baru pula 

seperti konservatisme7 dan sosialisme.8 

Perbedaan tersebut juga mengakibatkan adanya kepentingan yang berbeda 

yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak, suporter Ranger yang merupakan 
                                                                                                                                                                       
https://pdfs.semanticscholar.org/5059/87e144edb7cd3ea0a920f81c90958edb6059.pdf 
(28/10/2016, 07.00 WIB). 
6Industrial Revolution, diakses dalam  
 http://www.history.com/topics/industrial-revolution (28/10/2016, 07.59 WIB). 
7Konservatif adalah tetap mempertahankan keadaan, kebiasaan, atau tradisi yang sudah ada sejak 
dulu. 
Sutedjo, B. N. 1999. Pertarungan untuk sebuah Tahta, Presiden dan Agenda Reformasi. Bandung 
: Yayasan Studi Perkotaan. Hal 75. 
Sosialisme adalah suatu paham yang mana mengutamakan kepentingan masyarakat dengan sistem 
sosial memberikan hak masyarakat dengan dibagi sama rata dengan pengawasan masyarakat juga 
baik kebutuhan pokok, modal dan industri. 
Falakhi, Agus Bakhron (1994) Ssosialisme Religius Di Masa Orde Baru, Skripsi. Surabaya: Ilmu 
Ushuluddin, UIN Sunan Ampel Surabaya, hal-18. 
http://digilib.uinsby.ac.id/9/4/BAB%202.pdf (13/04/2015, 10.45 WIB). 
8Old Firm Derby: Pelampiasan Kebencian Dua Keyakinan, diakses melalui 
http://panditfootball.com/cerita/old-firm-derby-pelampiasan-kebencian-dua-keyakinan/  
(13/04/2015, 11.15 WIB). 

https://pdfs.semanticscholar.org/5059/87e144edb7cd3ea0a920f81c90958edb6059.pdf
http://www.history.com/topics/industrial-revolution/videos/industrial-revolution
http://www.history.com/topics/industrial-revolution
http://digilib.uinsby.ac.id/9/4/BAB%202.pdf
http://panditfootball.com/cerita/old-firm-derby-pelampiasan-kebencian-dua-keyakinan/
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penduduk asli Glasgow menginginkan Skotlandia tetap berada didalam Britania 

Raya, sedangkan suporter Celtic yang menginginkan Skotlandia lepas dari 

Britania Raya karena keturunan asli Irlandia.9 

Faktor internalnya dengan masuknya imigran tersebut memberikan 

dampak yaitu adanya diskriminasi bagi imigran membuat para imigran merasa 

dibedakan dan hal tersebut juga mempengaruhi para imigran terus berjuang untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama di Skotlandia. Ketiga dari segi agama, Rangers 

yang menganut agama Protestan dan Celtic yang menganut agama Katolik. 

Keempat dari konteks sosial budaya imigran dan masyarakat asli akan memiliki 

perbedaan sosial dan budaya masing-masing, karena alasan itu juga diskriminasi 

kepada imigran terjadi dan sebaliknya imigran yang tidak dapat mengikuti 

kehidupan sosial dan budaya adi Skotlandia. 

Sebutan pertemuan rivalitas antara Rangers Fc dan Celtic Fc adalah Old 

Firm Derby yaitu persaingan antar kedua klub sangatlah kuat dikarenakan sejarah 

yang membedakan keduanya dengan agama dan politik masing-masing. Kedua 

klub tersebut adalah klub besar yang ada di Skotlandia. Prestasi mereka yang 

dibilang sangat baik dan keduanya mengimbangi sering dipertemukan di dalam 

sebuah pertandingan. Pembahasan ini menarik untuk diteliti bagi penulis karena 

konflik antar suporter juga memberikan pengaruh dalam masyarakat Skotlandia, 

yaitu adanya konflik sektarian yang dilatar belakangi oleh agama, identitas dan 

                                                             
9Derby Old Firm : Lebih Dari Sekedar Sepak bola, diakses melalui 
http://bolavaganza.com/history-2/derby-old-firm-lebih-dari-sekedar-sepak bola/  (13/04/2015, 
11.35 WIB). 

http://bolavaganza.com/history-2/derby-old-firm-lebih-dari-sekedar-sepakbola/
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politik yang menghasilkan diskriminasi dan hooliganisme yang berbau sektarian 

dalam sepak bola di Skotlandia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian yang dikemukakan berdasarkan latar belakang di 

atas mengenai Interaksi Suporter Sepak Bola Rangers dan Celtic sebagai 

cermianan konflik sektarian di Skotlandia menghasilkan rumusan masalah 

sebai berikut “Bagaimana konflik sektarian antara suporter Rangers FC 

dan Celtic FC dalam persebakbolaan di Skotlandia ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah dapat mengetahui interaksi suporter sepak bola 

Rangers dan Celtic sebagai cerminan konflik sektarian di 

Skotlandia baik di dalam atau di luar lapangan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pada 

penelitian tersebut sebagai berikut : 

1.3.2.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkapkan memberikan manfaat bagi 

pembaca khususnya Ilmu Hubungan Internasinal mengenai 

interaksi suporter Rangers dan Celtic sebagai cerminan 

konflik sketarian di Skotlandia. 
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1.3.2.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai konflik sektarianisme di Skotlandia yang terjadi 

di dalam interaksi suporter sepak bola Rangers dan Celtic 

serta mengetahui upaya pemerintah dalam menangani 

konflik antar suporter. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Pertama penulis menggunakan penelitian report study dari Dr. Ross 

Deuchan dan  Dr. Chris Hilligan berjudul Territoriality and Sectarianism in 

Glasgow A Qualitative Study yang menggunakan pendekatan Social Capital Theory 

sebagai penelitian terdahulu. Menurut Dr. Ross Deuchan dan  Dr. Chris Hilligan 

dampak konflik tersebut perlu lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah, 

dampak fanatisme yang terjadi sangat berpengaruh terhadap anak muda di 

Glasgow. Sebagian besar anak-anak dipengaruhi budaya fanatisme sepak bola 

“old firm derby”dalam persaingan yang telah turun-temurun yang sudah menjadi 

ketegangan konflik terkait imigran asal Irlandia Utara. Sektarianisme juga 

berdampak buruk bagi anak-anak juga terkait dengan keluarga, nyanyian lagu-

lagu sektarian populer dikalangan anak-anak, hal tersebut menjadi bukti bahwa 

fanatisme sepak bola di Glasgow. Namun, pemerintah telah mengupayakan 

pembelajaran di sekolah tentang anti-sektarianisme.10 

                                                             
10Dr Ross Deucharand Dr Chris Holligan, Territoriality and Sectarianism in Glasgow A 
Qualitative Study. Report Study Juni 2008. University Strathclyde. diakses melalui 
https://www.educationscotland.gov.uk/Images/Territoriality_and_Sectarianism_in_Glasgow_-
_Report_tcm4-584986.pdf , (05/03/2016,21.40 WIB). 

https://www.educationscotland.gov.uk/Images/Territoriality_and_Sectarianism_in_Glasgow_-_Report_tcm4-584986.pdf
https://www.educationscotland.gov.uk/Images/Territoriality_and_Sectarianism_in_Glasgow_-_Report_tcm4-584986.pdf
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Penulis memilih penelitian Dr. Ross Deuchan dan  Dr. Chris Hilligan 

karena apa yang dijelaskan dalam tulisannya terdapat persamaan konflik agama 

yang terjadi di Glasgow akibat fanatisme sepak bola dari “old firm derby” yang 

berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Perbedaan penelitian dari Dr. 

Ross Deuchan dan  Dr. Chris Hilligan terlihat bahwa peneliti lebih menganalisa 

dampak kefanatikan agama yang berdampak kepada anak-anak, sedangkan 

penulis disini meneliti interaksi yang dilakukan suporter Rangers dan Celtic di 

luar maupun di dalam lapangan. 

Kedua jurnal penelitian yang dilakukan oleh Katharine L. Winstaniey 

yang berjudul “Scottim Football and Northern Irland: The Role of Sport in 

Communal Identification and Ethonational Conflict” dengan menggunakan 

pendekatann Sport yang menjelaskan konflik sektarian yang terjadi di Skotlandia 

merupakan adanya perpechan sosial, agama budaya dan etnis yang sangat kuat. 

Olahraga kemungkinan memiliki potensi untuk menyatukan perbedaan yang ada, 

namun juga dapat sebaliknya dengan memperkuat keinginan mereka masing-

masing. Timbul sebuah pertanyaan dari peneliti Katharine L. Winstaniey, apakah 

olahraga dapat digunakan sebagai penyatuan perpecahan ini atau akan semakin 

memperburuk. Olahraga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari seperti di 

Glasgow, sepak bola sangat memperngaruhi kehidupan konflik penggemar atau 

non-pengenmar Rangers dan Celtic di sana, oleh karena itu olahraga menawarkan 

masyarakat Irlandia di Glasgow untuk terus mengekspresikan dirinya dan 

berhubungan serta sebagai bangsa Skotlandia. Hubungan antara masyarakat kota 

Glasgow dan masyarakat Irlandia memang sudah memiliki hubungan yang 
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panjang dan rumit, maka tidak mengherankan bila nasionalis dan sentimental 

telah menjadi bukti perbedaan budaya dan identias.11 

Penulis menggunakan penlitian dari Katharine L. Winstaniey sebagai 

penelitian terdahulu karena apa yang ditulis dan dijelaskan di dalam tulisannya 

sama menjelaskan adanya konflik antar agama yang terjadi di Skotlandia dengan 

masyarakat Irlandia, dan konflik tersebut juga masuk ke dalam olahraga seperti 

sepak bola. Konflik di dalam sepak bola tersebut melibatkan suporter antar 

Rangers dan Celtic yang memiliki kefanatikan terhadap klub mereka masing-

masing. Akan tetapi, perbedaan dalam penelitian Katharine L. Winstaniey adalah 

terletak pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada olahraga yang 

dapat membuat adanya pengaruh baik atau buruknya dampak atau konflik yang 

ditimbulkan, serta dampak sehari-hari yang ada pada masyarakat. Berbeda dengan 

Katharine L. Winstaniey, penulis lebih menjelaskan interaksi-interaksi suporter 

sepak bola yang melakukan pelanggaran sektarian baik dalam lapangan maupun 

di luar lapangan yang mengakibatkan pengakapan hingga jatuhnya korban jiwa. 

Ketiga ditulis oleh Kay Goodall, Peter Hopkins, Simon Mb Kerrell, 

John Richardson and Michael Ricardson dalam bukunya yang berjudul “Crime 

and Justice : Community experinces of sectarianism” menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, yang mana pada tulisan mereka telah melakukan wawancara 

kepada kelompok atau masyarakat di Skotlandia terkait insiden sektarianisme dan 

                                                             
11Katharine L. Winstaniey, Scottish Football and Northern Irland: The Role of Sport in Communal 
Identification and Ethonational Conflict, diakses melalui  https://www.cpsa-acsp.ca/papers-
2009/Winstanley.pdf.(22/03/2016, 19.10 WIB). 

https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Winstanley.pdf
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Winstanley.pdf
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keterlibatan klub sepak bola Rangers dan Celtic yang mengundang adanya konflik 

sektarian yang terjadi. Wawancara yang dilakukan kebanyakan mengatakan tidak 

mengetahui insiden sektarian yang selama ini terjadi, ada pula yang mengatakan 

bahwa agama dan etnis tidak penting, sedangkan agama menuturnya adalah 

urusan pribadi. Terdapat peserta wawancara yang mengatakan kalau sektarianisme 

tidak cocok dibicarakan secara pribadi. Sebagian kecilyang mengatakan bahwa 

konflik sektarian sering terjadi, bahkan beberapa dari mereka merasa di 

diskriminasi di tempat kerja. Persaingan antara Rangers dan Celtic merupakan 

persaingan yang digunakan untuk pemahaman perbedaan budaya, agama, dan 

latar belakang politik. Beberapa pendukung yang berada di luar kota Glasgow 

mengatakan tidak akan menonton pertandingan karena ketakutan adanya agresi 

sektarian. Tidak hanya persaingan sektarian menurut peneliti juga terdapat 

persaingan olahraga antar keduanya, namun kebanyakan penonton yang 

beranggapan isu keduanya tidak dapat dipisahkan.12 

Penulis memilih penelitian yang dilakukan oleh Kay Goodall, Peter 

Hopkins, Simon Mb Kerrell, John Richardson and Michael Ricardson sebagai 

penelitian terdahulu, karena penulis memiliki kesamaan pada konflik yang terjadi 

di Skotlandia yaitu sektarianisme yang berasal dari sejarah serta kedatangan 

penduduk dari Irlandia serta pada konflik sektarian yang terdapat pada klub bola 

Rangers dan Celtic. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kay Goodall, Peter 

Hopkins, Simon Mb Kerrell, John Richardson and Michael Ricardson dengan 

                                                             
12Kay Goodall, Peter Hopkins, Simon Mb Kerrell, John Richardson and Michael Ricardson, Crime 
and Justice : Communityexperiences of sectarianism,diakses melalui 
http://www.gov.scot/Resource/0047/00470344.pdf  (24/04/2016, 22:04 WIB). 

https://www.google.co.id/search?biw=665&bih=639&q=Crime+and+Justice+:+Community+experiences+of+sectarianism,&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjm2qOX-LvMAhWQCY4KHaLOD60QvwUIFigA
https://www.google.co.id/search?biw=665&bih=639&q=Crime+and+Justice+:+Community+experiences+of+sectarianism,&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjm2qOX-LvMAhWQCY4KHaLOD60QvwUIFigA
http://www.gov.scot/Resource/0047/00470344.pdf
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penulis disini adalah bentuk analis yang mana melakukan penelitian dengan 

sistem wawancara  kepada masyarakat atau kelopok dalam menanggapi masalah 

sektarian di Skotalandia. 

Keempat jurnal peneltian yang dilakukan oleh M. J. Grant yang berjudul 

“That’s what it’s all about ? Football song, religious hatred, and the strange case 

of the ‘Hokey Cokey’” yang mana menjelaskan bahwa lagu dijadikan sebagai alat 

mengekspresikan kebencian, bahkan anak-anak menyanyikan lagu tersebut ketika 

merayakan natal. Lagu The Hokey Cokey merupakan ekspresi kebencian dan 

kejahatan, peneliti disini melakukan wawancara yang berhubungan demgan lagu 

yang berbau diskriminasi, termasuk dalam menjelaskan latar belakang persaingan 

antara Rangers dan Celtic yang masih adanya perdebatan sektarianisme di 

Skotlandia. Tidak hanya itu peneliti di sini juga membahas analisis yang 

dilakukan dalam media dan fans. Politisi di Skotlandia telah memperingatkan 

bahwa lagu The Hokey Cokey dapat memenjarakan bagi yang menyanyikan. Lagu 

The Hokey Cokey sangat terkenal di banyak negara yang berbahasa Inggris, lagu 

tersebut merupakan lagu yang biasanya dibawakan oleh fans dari klub Rangers. 

Di dalam penelitiannya, penelti juga menjelaskan peran media yang 

memberitakan sebuah berita tanpa bukti yang kuat dan adanya perbedaan pada 

kasus yang sama dengan media lain.13 

                                                             
13 M. J. Grant, That’s what it’s all about ? Football song, religious hatred, and the strage case of 
the ‘Hokey Cokey’, diakses dalam 
http://www.academia.edu/download/36682025/Football_Songs__Religious_Hatred_and_the_Stran
ge_Case_of_the_Hokey_Cokey.pdf (24/04/2016, 19:00 WIB). 

http://www.academia.edu/download/36682025/Football_Songs__Religious_Hatred_and_the_Strange_Case_of_the_Hokey_Cokey.pdf
http://www.academia.edu/download/36682025/Football_Songs__Religious_Hatred_and_the_Strange_Case_of_the_Hokey_Cokey.pdf
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Penulis memilih penelitian yang dilakukan M. J. Grant sebagai salah satu 

penelitian terdahulu, karena memiliki kesamaan subjek penelitian yaitu suporter 

Rangers dan Celtic yang melakukan pelanggran sektarian. Akan tetapi yang 

membedakan penelitian M. J. Grant adalah fokus penelitian membahas tentang 

kejahatan sektarian yang dilakukan suporter Rangers dan Celtic melalui lagu. 

Kelima jurnal penelitian yang dilakukan oleh David Mc.Menemy, Alan 

Poulter, Sara O’Loan berjudul “A Robust Methodology for Investigating Old 

Firm Related Sectarinism Online” yang menggunakan pendekatan Extrimists 

online dari Brophy, Craven dan Fisher tahun 1999, dalam penelitiannya 

menjelaskan bagaimana ekstrimis online melakukan pernyataan mengenai 

kebencian dengan menyerah dalam dunia maya ke musuh dengan cara emosi, hal 

tersebut juga tidak memiliki argumen kuat untuk menyerang musuh. Keadaan 

tersebut yang membuat masyarakat merasakan hal negatif di dalam lingkungan 

sosial mereka. Sepak bola yang terkait dengan konflik antara Protestan dan 

Katolik yang menjadi faktor adanya kebencian yang diperlihatkan dengan terang-

terangan oleh komunitas-komunitas online atau dari suporter kedua klub tersebut. 

Insiden yang dilakukan penggemar Rangers misalnya di dalam dunia maya 

dengan memperlihatkan kebenciannya kepada penggemar Celtic yang berujung 

pada kekerasan dan jatuhnya korban hingga membutuhkan perawatan di Rumah 

Sakit Glasgow.14 

Tidak banyak yang menyadari bahwa kebencian sektarianisme ada dan 

membahayakan yang terdapat di dunia maya, sedangkan banyak komunitas-
                                                             
14David Mc.Menemy, Alan Poulter, Sara O’Loan, A Robust Methodology for Investigating Old 
Firm Related Sectarinism Online, International Journal Web Based Communities, Vol. 1 No. 4 
(2005), Glasgow: University Of Strathclyde. 
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komunitas penanggulangan yang hanya berfokus pada sektarianisme di dunia 

nyata. Di dalam sebuah pertandingan ada hasil pertandingan, kinerja tim, kinerja 

para pemain, strategi manajemen, keputusan para pejabat, serta perilaku fans akan 

tetapi itu semua tidak ada hubungannya dengan konten sektarian. Kategori yang 

tepat adalah adanya konflik agama yaitu Protestan dan Katolik serta perbedaan 

nasionalisme Unions dan Republik Irlandia. Mekanisme kontrol yang digunakan 

yang pertama adanya perdebatan yang dilakukan dengan yang memosting sesuatu 

yang berbau sektarian, kedua menghapus postingan dengan bekerja sama dengan 

ahli IT, ketiga menutup layanan, dan yang terakhir dengan menuntun pemosting 

dengan konten sektarian.15 

Penulis memilih penelitian dari David Mc.Menemy, Alan Poulter, Sara 

O’Loan sebagai penelitian terdahulu dan juga sebagai referensi karena memiliki 

kesamaan pembahasan pada konflik sektarian yang terjadi di dalam sepak bola 

Rangers dan Celtic. Perbedaan dalam penelitian dari David Mc.Menemy yaitu 

dari metode penelitian yang melihat konflik sektarian antar suporter dari media 

online, sedangkan penulis meneliti konflik atau pelanggan sektarian antar suporter 

di dalam lapangan maupun di luar lapangan (setelah pertandingan old firm derby). 

Berikut tabel posisi penelitian terdahulu berdasarkan uraian diatas. 

 

 

 
                                                             
15 Ibid. 
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Tabel 1.4.1. Penelitian Terdahulu 

NO. NAMA/ JUDUL 
PENELITIAN 

METODOLOGI
DAN 

PENDEKATAN 

HASIL 

1. Dr. Ross Deuchan dan Dr. 
Chris Hilligan 
 
Territoriality and 
Sectarianism in Glasgow A 
Qualitative Study 

Social capital 
theory 

Dampak dari konflik 
sektarian yang  terjadi 
adanya fanatisme 
terhadap sepak bola 
juga memiliki 
dampak butuk bagi 
kehidupan anak-anak, 
serta peran 
pemerintah yang 
mengupayakan 
adanya pembelajaran 
anti sektarianisme di 
sekoal-sekolah 

2. Katharine L. Winstaniey 
 
Scottim Football and 
Northern Irland: The Role 
of Sport in Communal 
Identification and 
Ethonational Conflict 

Sport 
 

Konflik sektarian 
yang terjadi si 
Skotlandia merupakan 
adanya perpechan 
sosial, agama budaya 
dan etnis yang sangat 
kuat. Olahraga 
merupakan bagian 
dari kehidupan sehari-
hari, seperti di 
Glasgow terdapat 
klub sepak bola 
sangat 
memperngaruhi 
kehidupan konflik 
penggemar atau non-
pengenmar Rangers 
Celtic di sana. 

3. Kay Goodall, Peter 
Hopkins, Simon Mb 
Kerrell, John Richardson 
and Michael Ricardson 
 
Crime and Justice : 
Community experinces of 
sectarianism 

Kuantitatif  Sektarianisme di 
Skotlandia tidak 
terlepas dari 
komunitas tertentu. 
Hasil wawancara 
yang dilakukan 
penulis untuk 
mengetahui insiden 
sektarian yang 
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menyebabkan banyak 
korban, namun dari 
hasilwawancara 
tersebut banyak yang 
tidak terbuka dengan 
insiden sektarian 
selama ini 

4. M. J. Grant 
 
That’s what it’s all about ?  
Football song, religious 
hatred, and the strange 
case of the ‘Hokey Cokey’ 

____ Lagu menjadi sebuah 
ekspresi kebencian 
yang dilakukan oleh 
orang dewasa serta 
anak-anak yang 
melatar belakangi 
persaingan sepakola 
atara Rangers dan 
Celtic. Kebencian 
rasial serta agama 
menjadi isu utama, 
Hokey Cokey 
menjadi lagu yang 
mengekspresikan 
kebencian yang di 
dasarkan pada 
perbedaan agama.  

5. David Mc.Menemy, Alan 
Poulter, Sara O’Loan 
 
A Robust Methodology for 
Investigating Old Firm 
Related Sectarinism 
Online 

Extrimists online 
dari Brophy, 

Craven dan Fisher 
1999 

Makalah ini 
membahas mengenai 
penyelidikan sepak 
bola antara Rangers 
dan Celtic yang 
memiliki latar 
belakang sejarah 
sektarianisme dan 
adanya teror online 
tang berisi kebencian 
serta metodologi yang 
kuat untuk 
penyelidikan 
kebencian di dalan 
dunia maya tersebut. 

6. Lucky Dwi Novita 
 
Interaksi Suporter Sepak 
Bola Rangers FC dan 
Celtic FC Sebagai 
Cermianan Konflik 
Sektarian di Skotlandia 

Konsep Konflik 
Sektarian  

 

Konflik antar suporter 
Rangers dan Celtic 
yang dilatarbelakangi 
oleh konflik agama 
menjadi cerminan 
konflik sektarian yang 
ada di Skotlandia. 
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Konflik antar suporter 
yang banyak 
melanggar 
sektarianisme baik di 
dalam lapangan 
maupun diluar 
lapangan. Konflik 
antar suporter juga 
menyebabkan 
jatuhnya korban serta 
rusaknya 
infrastruktur. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Konflik Sektarian 

Konflik merupaan gejala sosial yang ada di dalam kehidupan sosial terus 

terjadi, konflik ini berupa konflik dari antar individu, individu dengan kelompok, 

atau antar kelompok. Konflik terjadi karena terdapat perselisihan yang 

dipertentangkan seperti materi, status, nilai, kekuasaan, wilayah dan lain-lain. 

Faktor pendorong terjadinya konflik dalam kehidupan sosial adanya perbedaan 

dalam masyarakat yang menjadi sebuah kelompok untuk menyatukan kelompok 

sosial tersebut menjadi lebih besar guna menunjukkan bahwa kelompok sosial 

tersebut memiliki satu pemikiran dan tujuan yang sama. Dampak dari konflik 

yaitu perubahan struktur sosial, budaya dan poitik.16   

Konflik sektarian merupakan  konflik yang melibatkan sekte atau aliran 

keagamaan berbeda yang tumbuh dalam satu agama besar. Sektarian adalah suatu 

pemahaman diskriminasi atau kebencian yang hadir karena adanya perbedaan 

                                                             
16 Muarofah, Lailatul, 2014, Konflik dalam Lembaga Pendidikan : Studi Konflik antara Dua 
Pengelola Madrasah di Desa Pesanggrahan Kecamatan Laren Kabupaten 
Lamongan, Undergraduate thesis, Surabaya: Sosiologi, UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal-21 
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pendapat, perbedaan latar belakang dan ras masyarakat. Sektarian ini 

memunculkan konflik dan kekerasan, pembagian kelas dalam konflik nyatanya 

memainkan peran penting dan mempengaruhi pemerintah. Keagamaan yang 

dianut oleh kelompok masyarakat dapat menimbulkan pertentangan yang akhirnya 

dapat memecah belah persatuan. Selain perpecahan konflik sektarian juga 

menimbulkan kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa. 

Penulis menggunakan konsep konflik sektaraian yang dikemukakan oleh 

Clifford Gertz. Konflik sektarian adalah konflik kebencian yang terjadi karena 

perbedaan latar belakang agama atau etnis di dalam masyarakat. Konflik sektarian 

biasanya dilakukan oleh sebuah kelompok atau sekte yaitu kelompok keagamaan 

atau politik yang sering bertikai dengan kelompok sekte lainnya. Sektarian yang 

juga menimbulkan fanatisme yang berlebihan terhadap orang-orang yang 

memiliki perbedaan pendapat dari dirinya, bahkan fanatisme tersebut akan 

menimbulkan diskriminasi di dalam masyarakat. Adapun tingkat perbedaan 

sektarianisme dalam masyarakat yaitu pada perilaku individu dan kelompok 

dengan sikap dan bahasa yang digunakan misal dengan menggunakan komentar 

menghina yang termasuk dalam kelompok sekte lain, pada kelembagaan adanya 

diskriminasi melalui rekrutmen atau promosi, pada budaya adanya yang dialami 

masyarakat pada umumnya yaitu warisan budaya yang dapat memperburuk 

kesenjangan sektarian misal pada musik tradisional, sepak bola, pawai dan lain-

lain.17 Perilaku pelanggaran sektarian yang termasuk seperti menggunakan 

lelucon dan komentar, nama panggilan, nyanyian atau lagu, coretan, pelecehan 

                                                             
17What is sectarianism, diakses melalui http://www.youthworkessentials.org/stand-up-to-
sectarianism/what-is-sectarianism.aspx (26/07/2016, 20.25 WIB). 

http://www.youthworkessentials.org/stand-up-to-sectarianism/what-is-sectarianism.aspx
http://www.youthworkessentials.org/stand-up-to-sectarianism/what-is-sectarianism.aspx
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verbal, intimindasi, diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, 

pembunuhan dan perang.18  

Konsep sektarian disini dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam 

kajiannya yang menganalisa cara pandang agama Islam yang berbeda-beda.19 

Konflik sektarian atau politik aliran merupakan sebuah cara pandang dan cara 

berfikir suatu kelompok terhadap kelompok lain yang memiliki cara pandang 

yang berbeda-beda atau saling curiga. Sektarian disini lebih mengutamakan cara 

berfikir kelompoknya sendiri dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, dari 

cara pandang yang berbeda tersebut yang membentuk sebuah kelompok untuk 

membantu mengapresiasikan cara pandang mereka, akan tetapi hal tersebut yang 

akan semakin membuat perpecahan di dalam masyarakat. Konflik sektarian juga 

dapat menyebabkan terjadinya sebuah penindasan dan diskriminasi. Hal ini juga 

terjadi di Glasgow, Skotlandia.20 Ciri-ciri konflik sektarian yang pertama, 

menyalurkan aspirasinya kepada kelompok masyarakat lainnya yang memiliki 

satu pemahaman yang sama. Kedua, mendukung bentuk-bentuk pandangan yang 

telah mendarah daging seperti suku, agama, bangsa dan ideologi. Ketiga, 

sektarianisme bertujuan untuk memetakan basis dukungan di dalam masyarakat. 

Keempat, memilih tokoh organisasi masyarakat yang berpengaruh. 

Konsep konflik sektarian di sini untuk menganalisis konflik yang terjadi 

antara suporter Rangers dan Celtic, dimana konflik sektarian yang terjadi di 
                                                             
18 Ibid. 
19Celtic vs Rangers: 10 arrests as 'sectarianism' returns to Old Firm clash at Hampden Park, 
diakses melalui http://www.ibtimes.co.uk/celtic-vs-rangers-10-arrests-sectarianism-returns-old-
firm-clash-hampden-park-1486173(21/05/2016, 15.30 WIB). 
20Dr Robbie Mc Veigh, Sectarianism in Northern Ireland: Towards a definition in law,diakses 
melalui http://www.equalitycoalition.net/wp-content/uploads/2012/11/Sectarianism-in-Northern-
Ireland-Towards-a-definition-in-Law-April-2014-Unison-logo.pdf, (18/05/2015, 14.16 WIB). 

http://www.ibtimes.co.uk/celtic-vs-rangers-10-arrests-sectarianism-returns-old-firm-clash-hampden-park-1486173
http://www.ibtimes.co.uk/celtic-vs-rangers-10-arrests-sectarianism-returns-old-firm-clash-hampden-park-1486173
http://www.equalitycoalition.net/wp-content/uploads/2012/11/Sectarianism-in-Northern-Ireland-Towards-a-definition-in-Law-April-2014-Unison-logo.pdf
http://www.equalitycoalition.net/wp-content/uploads/2012/11/Sectarianism-in-Northern-Ireland-Towards-a-definition-in-Law-April-2014-Unison-logo.pdf
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Glasgow tersebut sangat sensitif dan banyak terjadi antar suporter sejak berdirinya 

klub Celtic sebagai rival Rangers. Survei dilakukan oleh akademisi yang 

menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh warga Skotlandia percaya bahwa 

sepak bola adalah faktor utama di balik sektarianisme di Skotlandia.21Rivalitas 

yang berujung pada vandalisme antar kedua klub ini disebabkan karena adanya 

perbedaan politik atau ideologi serta perbedaan agama yang melatar belakangi 

konflik mereka. Dari konsep tersebut dapat dilihat bahwa politik aliran atau 

sektarian yaitu adanya perbedaan pandangan suatu agama yang dapat 

mempengaruhi intensitas konflik yang terjadi terus-menerus terjadi dimana aktor 

utamanya adalah suporter Rangers dan Celtic di setiap pertandingan old firm 

derby di dalam pertandingan maupun di luar stadion. Adapun beberapa interaksi 

suporter sepak bola antara Rangers dan Celtic yang melakukan pelanggaran atau 

konflik sektarian antara lain seperti menyanyikan lagu yang berbau sektarian 

seperti dalam lagu berjudul follow follow yang dinyanyikan oleh suporter Rangers 

dalam liriknya “Celtic know all about their troubles, We will fight till the day is 

done”, banyak kritikan yang yang diarahkan kepada pendukung Rangers karena 

terkenal sering menggunakan julukan “Fennian” merupakan istilah yang 

digunakan kepada orang Irlandia atau Katolik (Celtic).22 Sedangkan dari Celtic 

                                                             
21 Scottish football 'a cause of sectarianism', diakses melalui http://www.bbc.co.uk/news/uk-
scotland-31552813 (26/07/2016, 22.00 WIB). 
22 The Old Firm: Scotland’s Claim to Football Fame, diakses melalui 
https://sites.duke.edu/wcwp/research-projects/scotland/the-old-firm-scotlands-claim-to-football-
fame/ (22/07/2016, 22:15 WIB). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-31552813
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-31552813
https://sites.duke.edu/wcwp/research-projects/scotland/the-old-firm-scotlands-claim-to-football-fame/
https://sites.duke.edu/wcwp/research-projects/scotland/the-old-firm-scotlands-claim-to-football-fame/
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sering menyanyikan lagu berjudul Roll Of Honour, lagu tersebut menjadi lagu 

peringatan untuk pejuang IRA.23  

Pelanggaran sektarian yang dilakukan oleh suporter Rangers dan Celtic 

sering menyanyikan lagu yang berbau sektarian, walaupun dalam nyanyian 

tersebut tidak secara langsung menghina agama lawan namun termasuk dalam 

kategori pelanggaran sektarian, selain itu melakukan penghinaan satu sama lain 

antar suporter seperti secara langsung ataupun tidak secara langsung seperti dalam 

sebuah poster atau dalam media sosial. Konflik sektarian ini juga mengalami 

banyak kerugian yang disebabkankan oleh suporter hooliganisme, termasuk 

rusaknya infrastruktur daerah serta jatuhnya banyak korban.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/ Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, 

dimana penulis berusaha menggambarkan bagaimana interaksi suporter 

sepak bola Rangers FC dan Celtic FC yang terjadi di dalam lapangan 

maupun di luar lapangan (hooliganisme), serta interaksi-interaksi para 

suporter yang fluktuatif yang menjadi cerminan konflik sektarian. Pada 

kasus ini penulis menggunakan konsep konflik sektarian untuk melihat 

pengaruh interaksi suporter Rangers dan Celtic sebagai cerminan konflik 

sektarian di Skotlandia. 

                                                             
23 Rivalitas Rangers-Celtics yang Melegenda, Mulai Politik Sampai Agama, diakses melalui 
http://jogja.tribunnews.com/2015/02/04/rivalitas-rangers-celtics-yang-melegenda (05/06/2016, 
19:30 WIB). 

http://jogja.tribunnews.com/2015/02/04/rivalitas-rangers-celtics-yang-melegenda
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1.6.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif 

karena data dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat 

fenomena konflik antar suporter Rangers dan Celtic sebagai cermianan 

konfliksektarian telah dikumpulkan dan dianalisa menggunakan konsep 

untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dianalisis. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Tenik pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis yaitu 

menggunakan library research dimana data-data yang diperoleh dari 

internet berita online, e-book, jurnal, skripsi, thesis dan lain-lain. 

Pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber tersebut yang dipilih 

sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan di kaji. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Batasan materi dari penelitian yang dibahas adalah itensitas 

konflik sektarian antar suporter Ranger FC dan Celtic FC karena 

adanya rasisme antar kedua suporter tersebut yang mana adanya konflik 

terjadi di dalam maupun di luar lapangan yang mengakibatkan kerugian 

baik adanya korban maupun hukuman bagi pelaku pelanggaran 

sektarian. 

b. Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada interaksi 

konflik sektarian antar suporter Ranger FC dan Celtic FC pada tahun 
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2009-2015 yang mana pada masa itu interaksi konflik yang fluktuatif 

atau adanya peningkatan dan penurunan kadar konflik yang dilakukan 

suporter sudah dapat menggambarkan bagaimana interaksi suporter 

Rangers dan Celtic pada konflik sektarian di Skotlandia. Interaksi yang 

dilakukan yang mana adanya pelanggaran sektarian yang dilakukan di 

dalam maupun di luar lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.8 Argumen Pokok 

Konflik antar suporter sepak bola Rangers dan Celtic di Skotlandia yang 

menjadi cerminan konflik sektarian di Skotlandia dilatarbelakangi sejarah konflik 

agama, perbedaan budaya dan diskriminasi setelah datangnya imigran Irlandia ke 

Skotlandia dan membentuk pandangan negatif masyarakat Skotlandia terhadap 

Imigran. Interaksi suporter Rangers dan Celtic ditunjukkan pada setiap 

pertandingan old firm derby dengan melakukan serbagai pelanggaran sektarian 

seperti lagu, komentar rasis, dan memanggil nama lawan yang mengandung unsur 

sektarian. Konflik sektarian memempengaruhi kehidupan sosial masyarakat 

Skotlandia dan tak jarang mengundang kekerasan suporter hingga jatuhnya 

korban dan kerusakan infrastruktur baik di dalam lapangan maupun di luar 

lapangan (Hoologanisme). 
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