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BAB II 

DINAMIKA DAN SEJARAH KONFLIK SEKTARIAN DI SKOTLANDIA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah konflik yang ada di Skotlandia 

dari sejarah konflik agama, sejarah masuknya imigran ke Skotlandia dan sejarah 

tersebut yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Skotlandia dalam 

persepakbolaan antara suporter Rangers dan Celtic. Konflik sektarian di 

Skotlandia yang masuk ke dalam sepak bola ditunjukkan dari interaksi yang 

diperlihatkan para suporter Rangers dan Celtic.  

2.1 Sepak Bola sebagai Olahraga Populer dalam Masyarakat Skotlandia 

 Sudah tidak asing lagi bahwa sepak bola merupakan olahraga yang banyak 

mendapat perhatian masyarakat dunia dibanding dengan olahraga lainnya. Sepak 

bola juga merupakan olahraga yang sangat populer di Inggris dan menjadi sebagai 

olahraga yang masuk di dalam agenda wajib kebanyakan masyarakat Inggris baik 

olahraga langsung, mengikuti pertandingan, atau sekedar menonton pertandingan 

sepak bola. Setiap minggu dalam musim pertandingan sepak bola sekitar 675.000 

masyarakat menonton pertandingan profesional di Inggris.24 

Masyarakat Skotlandia memiliki antusias terhadap permainan sepak bola, 

seperti sambutan meriah para suporter yang setia kepada klub kesayangannya. 

Sepak bola merupakan sebuah olahraga nasional yang sangat penting bagi 

masyarakatnya karena ambisi yang datang dari anak muda sampai orang dewasa, 

hingga banyaknya anak muda di Skotlandia menginginkan masuk ke dalam dunia 

                                                             
24 Improving youth football in Scotland, diakses dalam https://www.cypcs.org.uk/ufiles/Youth-
football-report.pdf hal. 6 (03/09/2016, 20:25 WIB). 

https://www.cypcs.org.uk/ufiles/Youth-football-report.pdf
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/Youth-football-report.pdf
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persepakbolaan dengan mengikuti pelatihan khusus ke dalam sebuah klub yang 

akan dilatih oleh pelatih yang profesional, akan tetapi tidak semua dapat 

melakukan pelatihan dan melalui proses penyaringan bakat sepak bola yang 

dimiliki.25 

Bentuk dukungan yang dilakukan suporter banyak membuat sebuah Pub26 

semacam kafe atau tempat berkumpul khusus untuk para penggemar klub tertentu, 

kecintaan terhadap sebuah klub sepak bola dapat dilihat sangat kuat di Skotlandia 

dengan banyaknya cara yang ditunjukkan kepada para suporter. Contohnya pada 

kejayaan sepak bola di Eropa juga mempengaruhi kejayaan Rangers pula. 

Terbentuknya Rangers memiliki dampak besar bagi Skotlandia terutama kota 

Glasgow dijadikan tiga pilar kebanggaan masyarakat Skotlandia yaitu gereja, 

sistem hukum, dan sepak bola yaitu Rangers. 27  Pada Celtic sendiri bagi 

suporternya merupakan sebuah klub yang membesarkan bangsa Celtic sendiri 

yang berasal dari imigran Irlandia. 

Generasi ke generasi masyarakat Skotlandia memiliki kecintaan yang 

sama dari orang tua diturunkan ke anaknya kepada klub yang sama. Karena itulah 

sebuah klub sepak bola di Skotlandia tidak akan kehilangan suporternya. 

Kebanyakan anak kecil yang ditanya mengapa mereka mendukung klub tertentu, 

maka kebanyakan dari mereka akan menjawab karena keluarga mereka 
                                                             
25 Ibid. 
26 Pub merupakan sebuah tempat berkumpulnya suporter untuk bertemu dengan suporter lainnya 
yang memiliki minat kepada klub yang sama, pub biasanya merupakan sebuah cafe yang 
menunjukkan tempat sebuah perkumpulan suporter yang mencintai sebuah klub sepakbola 
tertentu. 
27Tumbangnya Glasgow Rangers Si Penguasa Skotlandia, diakses dalam 
http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150121072753-142-26127/tumbangnya-glasgow-
rangers-si-penguasa-skotlandia/ (03/09/2016, 22:00 WIB). 

http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150121072753-142-26127/tumbangnya-glasgow-rangers-si-penguasa-skotlandia/
http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150121072753-142-26127/tumbangnya-glasgow-rangers-si-penguasa-skotlandia/
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menyuakainya. 28  Dilihat bagaimana peran sepak bola dapat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat Skotlandia hingga kegiatan serta hubungan antar suporter 

yang mempengaruhi kondisi sosial. Kemunculan Celtic yang juga sebagai bentuk 

protes diskriminasi yang rasakan sebagai imigran juga berpengaruh dalam dunia 

sepak bola yang dijadikan tempat untuk meluapkan kekesalannya akibat 

diskriminasi yang meraka terima di Skotlandia. 

2.2 Berdirinya Rangers dan Celtic 

2.2.1 Sejarah berdirinya Rangers 

Rangers merupakan klub pertama yang ada di Glasgow yaitu berdiri tahun 

1872 yang bermarkas di stadion Ibrox. Rangers didirikan oleh 4 pemuda yaitu 

Moses McNeil, Peter Campbell, Peter Mc Naeil dan William McBeath dari 

Gareloch, awal bertemunya 4 pemuda ini yang tidak meiliki modal bahkan untuk 

membeli sebuah bola. Awal berdirinya Moses Mc Neil yang pertama membentuk 

Rangers, Moses dikenal sebagai seorang yang memiliki bakat atletik sejak kecil, 

dibuktikan pada ruang penyimpanan piala di stadion Ibrox ada piala milik Moses 

pada tahun 1876, dia juga dikenal sebagai atlet pedayung. Moses terinspirasi 

dengan melihat permainan Queens Park pada awal Maret 1872, ketika itulah 

Moses terinspirasi membentuk sebuah klub sepak bola bersama saudara dan 

temannya. Nama Rangers sendiri juga terinspirasi dari tim Inggris Rugby yang 

terkenal pada saat itu dan Swindon Rangers. Baju Rangers pertama terlihat jelas 

                                                             
28 Glasgow Colors Glasgow Rangers Vs Celtic FC – Documentary, diakses dalam 
https://www.youtube.com/watch?v=YxA5K4L45Sg (04/09/2016, 20:10 WIB). 

https://www.youtube.com/watch?v=YxA5K4L45Sg
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bahwa terdapat pita putih yang juga diadopsi dari Swindon lengkap dengan warna 

biru pada dada sebelah kiri.29 

Terbentuknya klub Rangers memiliki awal yang berbeda dengan klub 

Celtic, terdiri dari mayoritas pemain Protestan dan mendapatkan dukungan 

dengan perusahan perkapalan di Glasgow mayoritas beragama Protestan. 

Terbentuknya Celtic mendorong Rangers menjadikan klubnya sebagai klub 

mewakili Skotlandia dan Protestan untuk memperbaiki keseimbangan dengan 

Celtic. Rangers tidak lepas dari agama nasional Skotlandia yaitu Protestan, selain 

didukung oleh pemerintah Skotlandia, Rangers juga mendapatkan dukungan besar 

dari Gereja Skotlandia yang merupakan klub pertama yang ada di kota Glasgow 

Skotlandia untuk Protestan. Sehingga Rangers disebut klub sepak bola yang 

mewakili agama Skotlandia, bahkan Wakil Ketua Rangers Matt Taylor pertama 

menyatakan bahwa Rangers merupakan anak-anak Protestan. 30  Banyak 

penghargaan yang telah diraih oleh Rangers, akan tetapi Rangers juga tidak dapat 

terlepas dari peran suporter yang setia mendukung klub mereka baik alasan agama 

dan lain-lain, serta dapat dikatakan jumlah suporter Rangers sangat besar.31  

Berikut adalah sejarah singkat pertandingan Rangers, Pertandingan 

pertama Rangers tahun 1872 menghasilkan skor 0-0 dengan melawan Callander 

Fc di Fleser Glasgow Green, selanjutnya dilanjutkan dengan pertandingan ditahun 

                                                             
29 Moses McNeil – Co founder of Glasgow Rangers Football Club, Rangers and Scotland 
Footballer, diskses dalam http://www.heroescentre.co.uk/hall-of-fame/sport/sport-moses-mcneil/ 
(01/09/2016, 08:00 WIB). 
30 Celtic vs. Rangers: Catholicism vs. Protestantism, diakses dalam 
http://web.stanford.edu/class/e297a/Celtics%20vs%20Rangers,%20Catholics%20vs%20Protestant
s.htm (02/11/2016, 02:39 WIB). 
31 Founding Fathers, diakses dalam http://rangers.co.uk/club/history/rangers-history/founding-
fathers/ (01/09/2016, 10:15 WIB). 

http://www.heroescentre.co.uk/hall-of-fame/sport/sport-moses-mcneil/
http://web.stanford.edu/class/e297a/Celtics%20vs%20Rangers,%20Catholics%20vs%20Protestants.htm
http://web.stanford.edu/class/e297a/Celtics%20vs%20Rangers,%20Catholics%20vs%20Protestants.htm
http://rangers.co.uk/club/history/rangers-history/founding-fathers/
http://rangers.co.uk/club/history/rangers-history/founding-fathers/
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yang sama dengan skor kekalahan melawan Clyde 11-0. Pada tahun 1873 Rangers 

mulai di akui dengan diakuinya Rangers klub tersebut berkembang dengan adanya 

bisnis yang masuk untuk mendukung kegiatan Rangers, para pemainpun mulai 

lebih disusun dan memiliki latihan secara rutin. Rangers yang tertinggal dengan 

hasil kekalahan selama pertandingan dan setelah awal pembentukan klub tersebut 

ingin diakui oleh Scottish Football Association namun gagal karena tidak 

memenuhi syarat di dalam pertandingan perdana Scottish Cup pada pertandingan 

tersebut dimenangkan oleh Queen Park.32 

Kemenangan Rangers di tahun 1877 melawan Wales dengan 4 gol. Pada 

tahun berikutnya 1878 Rangers mencapai Scottish Cup Final, yang membutuhkan 

3 permainan untuk menentukan pemenang, namun Rangers kalah. Dua tahun 

kemudian yaitu pada tahun 1879 kemudian Rangers kembali dengan menghadapi 

lawan yang sama namun berakhir dengan skor 1-1, pada akhir pertandingan 

Rangers kalah, namun kekalahannya belum dapat diterima Rangers yang 

dimenangkan oleh seniornya tersebut.33 

Pada tahun 1887 Rangers mencapai semi final dan mendapatkan juara di 

Piala Aston Villa. Tahun 1888 merupakan awal pertama pertemuan old firm derby 

antara Rangers dan Celtic pada bulan Mei dengan kekalahan Rangers skor 5-2. 

Pada 16 Agustus 1890 Rangers menghasilkan kemenangan melawan Hearts 

dengan skor 5-2. Pada akhir musim pertama Rangers telah melakukan 

                                                             
32The on-field history of Rangers Football Club 1873-2012, diakses dalam 
 http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-15307021 (01/09/2016, 11:00 WIB). 
33 Moses McNeil – Co Founder of Glasgow Rangers FootballClub, Rangers and Scotland 
Footballer, diakses dalam http://www.heroescentre.co.uk/hall-of-fame/sport/sport-moses-mcneil/ 
(01/09/2016, 11:05 WIB). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-15307021
http://www.heroescentre.co.uk/hall-of-fame/sport/sport-moses-mcneil/


31 
 

pertandingan sebak 18 kali pertandingan, 13 kali menang, seri 3 kali serta kalah 2 

kali. 34 

Klub Rangers pada awal pembentukannya tidak memiliki konotasi politik 

dan agama yang menunjukkan kefanatikan, namun para pemainnya memang 

merupakan umat Protestan. Rangers terletak di kota Glasgow berdekatan dengan 

industri perkapalan, pada awalnya terbentuknya suporter Rangers sebagian besar 

dari para pekerja industri perkapalan. Para pekerja tersebut yang juga merasakan 

adanya pergeseran dengan datangnya imigran dari Irlandia Utara dalam masalah 

pekerjaan. 35  Setelah terbentuknya klub Celtic, suporter Rangers semakin 

menunjukkan sentimen dengen menyuarakan anti-Katolik. 

Dibalik prestasi klub Rangers, Rangers juga memiliki suporter yang 

terkenal dengan kefanatikannya akan tetapi juga banyak membantu Rangers 

dalam kesuksesannya. Suporter Rangers telah banyak terlibat dalam kesuksesan 

Rangers dengan keterlibatannya dalam saham Rangers sendiri maka dari itu 

suporter Rangers disebut juga sebagai pemilik Rangers. Saat ini terdapat 20.000 

suporter yang mendukung Rangers yang tergabung dalam berbagai kelompok 

suporter dan  100.00 suporter dari luar Skotlandia yang juga terdapat pemilik klub 

Rangers. Pada tahun 1960 dan 1970 suporter Rangers memainkan peran penting 

                                                             
34 History of Rangers FC, diakses dalam  
https://www.revolvy.com/main/index.php%3Fs%3DHistory%2520of%2520Rangers%2520F.C.&
prev=search (01/09/2016, 11:20 WIB). 
35 Introduction – Sectarianism in Scottish Football, diakses dalam 
http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/celtic/Sanders.doc (23/11/2016, 19:18 WIB). 

https://www.revolvy.com/main/index.php%3Fs%3DHistory%2520of%2520Rangers%2520F.C.&prev=search
https://www.revolvy.com/main/index.php%3Fs%3DHistory%2520of%2520Rangers%2520F.C.&prev=search
http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/celtic/Sanders.doc
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bagi Rangers dengan adanya pembangunan stadion Iborx dan keberhasilan 

Rangers lainnya di tahun 1980 dan 1990-an.36 

Pada tahun 1972 Impian kedua pemain Rangers Colin Stein dan Willie 

Johnston terwujud dengan memenangkan 3-2 melawan Dynamo Moscow FC di 

Nou Camp di Barcelona Spanyol untuk meraih kemenangan dan membawa piala 

European Cup. Kapten Rangers pada saat itu yaitu John Greig adalah seorang 

yang setia mengabdikan di klub Rangers, John Greig menerima trofi yang 

diberikan di dalam sebuah ruangan kecil dan mengatakan untuk segera pergi dari 

Nou Camp, para pemain merasa kasihan kepada suporter mereka yang jauh-jauh 

datang ke Nou Camp dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar 

perjalanan dan tiket pertandingan untuk menyaksikan kemenangan kan tetapi 

mereka tidak dapat melihat Rangers secara langsung menerima tropi.37 Sedangkan 

para suporter Rangers tidak menerima klub kebanggaannya diperlakukan seperti 

itu dengan melakukan protes dengan serangan, karena hal tersebut Rangers 

diberikan hukuman larangan ke Eropa selama 2 tahun atas perilaku suporter 

mereka, namun Rangers tidak diam dengan mengajukan banding yang hasilnya 

larangan ke Eropa dikuragi 1 tahun. Suporter Rangers memang dikenal brutal 

bahkan sebelum kemunculan Celtic yang sekarang menjadi rivalnya. 

Pada tahun 1978 suporter Rangers terlibat konflik dengan suporter Aston 

Villa dalam pertandingan persabahatan, selama pertandingan terjadi kerusuhan 

yang disebabkan oleh suporter Rangers, suporter Rangers memang terkenal 

                                                             
36 The Rangers Support, diakses dalam http://rangers.co.uk/wp/wp-content/uploads/2015/10/The-
Rangers-Support-Proposal.pdf  (02/11/2016, 01:03 WIB). 
37 Destiny awaits Ibrox heroes, diakses dalam  http://www.scotsman.com/sport/destiny-awaits-
ibrox-heroes-1-1433001 (06/10/2016, 01:58 WIB). 

http://rangers.co.uk/wp/wp-content/uploads/2015/10/The-Rangers-Support-Proposal.pdf
http://rangers.co.uk/wp/wp-content/uploads/2015/10/The-Rangers-Support-Proposal.pdf
http://www.scotsman.com/sport/destiny-awaits-ibrox-heroes-1-1433001
http://www.scotsman.com/sport/destiny-awaits-ibrox-heroes-1-1433001
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memiliki banyak masalah dalam sebuah pertandingan bahkan terlibat konflik 

antar suporter hingga membuat klub Rangers mendapat banyak tekanan serta 

teguran yang disebabkan oleh suporter mereka.38 

Suporter Rangers juga memiliki kelompok hooligan dan suporter yang 

terlalu fanatik, bahkan UEFA (Union of Europe’s Football Associations) pernah 

memberikan denda terhadap perilaku sektarian terhadap suporter Rangers. 

Suporter Rangers disebut juga sebagai pendukung konservatif Inggris yaitu 

dengan menolak kemerdekaan Skotlandia.39 

2.2.2 Sejarah berdirinya Celtic 

 Sekitar awal abad ke 19 masyarakat Irlandia melakukan migrasi ke 

Skotlandia secara besar-besaran untuk mencari pekerjaan, namun para pekerja itu 

juga turut membantu membangun revolusi industri di Skotlandia pada saat itu, 

seperti jalan, kanal, dan lain-lain. Akan tetapi terjadi migrasi besar dari Irlandia 

yang dilanda kelaparan besar dan menurut sensus pada tahun 1901 dari 205.000 

orang Irlandia lahir di Skotlandia.40 Latar belakang kemiskinan, kelaparan, tidak 

adanya lapangan pekerjaan untuk mereka, dan lingkungan yang buruk menjadi 

faktor utama masyarakat Irlandia Utara berimigrasi ke Skotlandia dan daerah 

lainnya. 

Celtic didirikan pada tahun 1888, aktor pendiri klub Celtic Fc adalah 

Andrew Kerins, County Sligo dan Bruder Walfrid. Nama Celtic sendiri di beri 

                                                             
38 Ibid. 
39 Rangers FC, diakses dalam http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Rangers%20FC 
(02/11/2016, 10:16 WIB). 
40 ‘And If You Know Your History ‘. An Examination of the Formation of Football Clubs in 
Scotland and their Role in the Construction of Social Identity, diakses dalam 
http://library.la84.org/SportsLibrary/SportsHistorian/2001/sh211g.pdf  (03/09/2016, 21:45 WIB). 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Rangers%20FC
http://library.la84.org/SportsLibrary/SportsHistorian/2001/sh211g.pdf
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nama oleh Brunder Walfrid dengan mencerminkan akar Irlandia dan Skotlandia, 

serta klub sepak bola ini didirikan akan menjadi sebuah klub yang berbeda dengan 

klub sepak bola lainnya, klub ini di bentuk untuk penggalangan dana yang 

ditujukan oleh masyarakat miskin, terutama untuk para imigran yang tinggal di 

Skotlandia. 41  Klub yang sering kali di juluki The Bhoys ini didirikan oleh 

masyarakat Glasgow yang berasal dari imigran asal Irlandia Utara, dari 

keterangan mengatakan bahwa dibentuknya klub sepak bola Celtic ini untuk 

membendung penyebaran agama protestan di Skotlandia.  

 Celtic membuktikan prestasinya bertepatan pada ulang tahun Celtic ke 125 

tahun pada tahun 2013 Celtic dinobatkan sebagai klub paling top di Skotlandia 

dengan memenangkan Scottish Premier League dan  Scottish Cup. 42 

Logo Celtic FC43 

Gambar 2.2: Simbol-simbol Perubahan Klub Celtic 

   

                                                             
41 The Founding of Celtic Football Club 1888, diakses dalam 
http://www.bbc.co.uk/scotland/sportscotland/asportingnation/article/0003/  (24/09/2016, 02:32). 
42 The Official History of Celtic Football Club,  diakses dalam 
http://www.celticfc.net/news/5421?item=5421 (24/09/20176, 00:02 WIB). 
43 Historical Football Kits, diakses dalam 
http://www.historicalkits.co.uk/Scottish_Football_League/Celtic/Celtic.htm (25/09/20176, 14:15 
WIB). 

http://www.bbc.co.uk/scotland/sportscotland/asportingnation/article/0003/
http://www.celticfc.net/news/5421?item=5421
http://www.historicalkits.co.uk/
http://www.historicalkits.co.uk/Scottish_Football_League/Celtic/Celtic.htm
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 Sumber:  www.celticwiki.com  

 Pada logo Celtic klub pertama pada tahun 1888 menggunakan logo 

berwarna hijau berbentuk salip dan lingkaran. Salip yang merupakan simbol 

agama atau spiritual sedangkan lingkaran yang berarti bersatu. 44  Seperti yang 

telah diketahui bahwa Celtic merupakan klub sepak bola yang memang selain 

bertujuan membantu imigran yang ada di Skotlandia namun juga sebagai klub 

sepak bola yang akan membendung penyebaran agama Protestan di Skotlandia, 

maka dari itu logo awal Celtic menggunakan simbol agama mereka. Akan tetapi 

pada tahun 1977 Celtic mengganti logonya dengan tidak memasukkan unsur 

agama. 

 Celtic FC merupakan simbolik dari budaya Irlandia Utara yang ada di 

Skotlandia, begitu pula bagi para suporter Celtic telah menjadi tradisi yang 

mencerminkan identitas Irlandia hingga saat ini. Suporter Celtic telah 

                                                             
44 Celtic Symbol Meanings, diakses dalam 
 http://www.whats-your-sign.com/celtic-cross-meaning.html (25/10/2016, 00:26 WIB). 

http://www.celticwiki.com/
http://www.whats-your-sign.com/celtic-cross-meaning.html
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berkomitmen untuk melakukan perlawanan terhadap asimilasi sosial dan 

hegemoni Inggris. Bagi para imigran dianggap sebagai kendaraan identitas 

Irlandia dan diwujudkan melalui pertandingan sepak bola dapat menunjukkan 

ketidakadilan atau diskriminasi.45 Konflik yang terjadi di dalam sepak bola dilatar 

belakangi oleh sejarah konflik agama, kedatangan imigran Irlandia Utara ke 

Skotlandia serta perbedaan identitas. 

2.3 Konflik Sektarian di Skotlandia 

Sektarian merupakan pandangan ideologi atau cara berfikir yang berbeda, 

sektarian disini merupakan sebuah kelompok yang menganggap dirinya paling 

benar dan kelompok lainnya adalah salah. Sektarian digunakan untuk 

menggambarkan “sekte” yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang 

berkaitan dengan agama (menggambarkan identitas sosial tentang sesuatu hal 

yang lain namun dalam satu permasalahan dengan keyakinan agama) dan politik 

tertentu.46 

Seperti dalam Kristen yang didalamnya terdapat kelompok yang memiliki 

cara pandang berbeda dan menganggap kelompok lain adalah aliran sesat. 47 

Konflik sektarian yang melibatkan sekte dan aliran agama yang berbeda namun 

                                                             
45 Glasgow Celtic Fans, Political Culture and the Tiocfaidh Ar La Fanzine: Some Comments and a 
Content Analysis, diakses dalam 
http://library.la84.org/SportsLibrary/FootballStudies/2006/FS0901d.pdf (26/10/2016, 19:16 WIB). 
46 History of Sectarianism, diakses dalam http://nilbymouth.org/history/ (16/10/2016, 21:51 WIB). 
47 Frans Magnis Susebo SJ, Pembangunan Berkelanjutan dalam  Peningkatan Keimanan dana 
Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,diakses dalam http://www.lfip.org/english/pdf/bali-
seminar/Keimanan%20dan%20Ketaqwaan%20Tuhan%20YME%20-
%20Frans%20Magnis%20Suseno.pdf  (06/09/2016, 23:14 WIB). 

http://library.la84.org/SportsLibrary/FootballStudies/2006/FS0901d.pdf
http://nilbymouth.org/history/
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keimanan%20dan%20Ketaqwaan%20Tuhan%20YME%20-%20Frans%20Magnis%20Suseno.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keimanan%20dan%20Ketaqwaan%20Tuhan%20YME%20-%20Frans%20Magnis%20Suseno.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keimanan%20dan%20Ketaqwaan%20Tuhan%20YME%20-%20Frans%20Magnis%20Suseno.pdf
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berada dalam satu agama besar seperti contoh pada agama Islam yang terjadi 

konflik aliran di dalamnya seperti Syiah dan Sunni.48 

Sektarianisme di Skotlandia merupakan masalah sosial yang kompleks 

dimana memerlukan penanganan dengan banyak cara yang akan dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat sendiri, berakarnya sektarian ini dilihat dari 

panjangnya sejarah menyebabkan adanya fluktuasi atau naik turunnya masalah 

antara budaya diam dan sensasionalisme, 49  isu-isu kesetaraan lainnya telah 

didorong kedepan untuk tidak meluas dengan masalah sektarianisme di Skotlandia 

dengan cara holistik atau pandangan terhadap sesuatu bahwa kesatuan itu lebih 

penting.  

Skotlandia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang 

harus di hormati, akan tetapi keberagaman tersebut tidak seperti pada 

kenyataannya masyarakat lebih banyak menghambat dan terlalu menekan masuk 

keluarnya kelompok yang merugikan bagi mereka. Pemerintah sendiri telah 

banyak berupaya menjauhkan masyarakat dari rasisme dan kebencian yang 

mengarah kepada marginalisasi (pembatasan peran atau usaha terhadap kelompok 

tertentu).50 

 

 

                                                             
48 Rizal Panggabean , Media Massa dan Peliputan Konflik Sektarian, diakses dalam 
http://mprk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Analisis-Juni-2014.pdf. (06/09/2016, 21:30 
WIB). 
49 Sensasionalisme adalah sifat yang ingin menimbulkan sensasi yang tujuannya adalah mencari 
sensasi untuk menarik perhatian orang lain.  
Rahayu, 2008, Menyingkap profesionalisme kinerja surat kabar di Indonesia, Yogyakarta , Pusat 
Kajian Media & Budaya Populer. Hal. 67  
50 Advisory Group on Tackling Sectarianism in Scotland, diakses dalam 
http://www.gov.scot/resource/0044/00440386.pdf.  (22/09/2016, 22:43 WIB). 

http://mprk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Analisis-Juni-2014.pdf
http://www.gov.scot/resource/0044/00440386.pdf
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2.3.1 Kronologi Konflik Sektarian di Skotlandia 

Gerakan reformasi pada abad ke-16 adanya aliran baru di dalam agama 

Kristen yaitu Protestan yang menguasai Eropa Barat. Kelompok baru ini memiliki 

cita-cita sendiri yang berbeda dengan sistem kepercayaan Gereja Katolik Roma, 

dukungan besar juga berada di Skotlandia terhadap Protestan yang sebelumnya 

merupakan negara yang mayoritas berapa Katolik. Agama Protestan kemudian 

menjadi agama nasional Skotlandia dengan semakin banyaknya gerakan-gerakan 

yang muncul. Berikut adalah sejarah konflik antara agama Katolik dan Protestan. 

2.3.1.1 Sejarah Konflik Katolik dan Protestan 

Sejarah konflik Kristen Katolik dan Kristen Protestan telah lama terjadi, di 

Skotlandia sendiri konflik antar Katolik dan Protestan terjadi pada masa Mary 

Stuart dan terjadinya reformasi Skotlandia. Kemunculan agama baru dan 

terbentuknnya gereja Anglingan di Skotlandia yang menandai adanya pergeseran 

agama Kristen Katolik Roma dan Kristen Protestan, naiknya Mary Stuart menjadi 

Ratu Skotlandia pada tahun 1558 dan pernikahannya dengan Raja Prancis Francis 

II, akan tetapi pernikahannya dengan Raja Prancis menjadi masalah karena 

Skotlandia merasa dijajah oleh Prancis karena Ratu Mary juga menyerahkan 

kepada suaminya bahkan ada kesepakatan bila Mary meninggal Skotlandia akan 

diserahkan sepenuhnya kepada Prancis. Prancis merupakan negara yang memiliki 

penduduk beragama Katolik terbesar setelah Roma. 51 

                                                             
51  Mary Queen of Scots: Biography, Facts, Portraits & Information, diakses dalam 
https://englishhistory.net/tudor/relative/mary-queen-of-scots/ (02/11/2016, 19:00 WIB). 

https://englishhistory.net/tudor/relative/mary-queen-of-scots/
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Adapun kelompok atau gerakan yang ada di Skotlandia untuk 

mempertahankan Kristen Protestan yaitu Congregation of Lord merupakan 

kelompok gerakan yang berjuang untuk perubahan gereja, akan tetapi hal tersebut 

di tolak oleh Mary of Guise. John Knox sebagai pemimpin utama kaum Protestan 

di Skotlandia mengerahkan kaumnya untuk menghancurkan gereja dan terjadi 

revolusi agama, gerekan Congregation of Lord juga melakukan pengusiran 

terhadap pasukan Prancis, bantuan juga datang dari Ratu Inggris Elizabeth I yang 

mengirimkan tentara, karena bantuan tersebut Protestan mencapai 

kemenangannya pada tahun 1560. 52  Kemunduran pasukan Prancis ditandai 

dengan adanya perjanjian Edinburgh, tidak lama kemuadian Mary of Guise 

meninggal dunia, Mary Stuart kembali ke Skotlandia pada tahun 1561 setelah 

suaminya meninggal dunia. 53 

Mary Stuart yang seorang Katolik merasa tidak puas akan kemenangan 

Protestan dan memiliki keinginan untuk membalas kekalahan Katolik akan tetapi 

Mary terlibat masalah sehingga membuat Mary di paksa turun tahta baik dari 

pihak Katolik dan Protestan. Kedudukan Mary digantikan oleh putranya James VI 

dari suami keduanya bersama Henry Stuart. Mary yang terus berusaha merebut 

tahtanya kembali pada tahun 1568 akan tetapi gagal dan membuat Mary 

melarikan diri ke Inggris, di Inggris Mary menjadi kelompok Katolik yang ingin 

menurunkan Ratu Elizabeth dengan banyak dukungan dari Paus, Spayol dan 

masyarakat Katolik di Inggris dengan cara pembunuhan, pemberontakan dan 

                                                             
52 A History of The Scottish People Overview 1450-1840, diakses dalam 
http://www.scran.ac.uk/scotland/pdf/SP1_overview.pdf  hal-2 (02/11/2016, 19:15 WIB). 
53 A History of The Scottish People 2 Reformation Scotland 1540-1603, diakses dalam 
http://www.scran.ac.uk/scotland/pdf/SP1_CH2.pdf  hal-4 (03/11/2016, 09:45 WIB). 

http://www.scran.ac.uk/scotland/pdf/SP1_overview.pdf
http://www.scran.ac.uk/scotland/pdf/SP1_CH2.pdf
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banyak serangan kepada Elizabeth. Akibat pemberontakan Mary dengan 

pasukannya Mary dijatuhi hukuman mati pada tahun 1578.54 Konflik agama atau 

konflik sektarian yang terjadi masih terjadi hingga saat ini antara Katolik dan 

Protestan, konflik sektarian saat ini di Skotlandia terjadi antara imigran Irlandia 

Utara dan penduduk asli Skotlandia yaitu di kota Glasgow yang banyak didatangi 

oleh para imigran dari Iralandia Utara. 

2.3.1.2 Masuknya Imigran Irlandia ke Skotlandia  

Glasgow merupakan kota terbesar di Skotlandia, sekitar abad ke-18 

Skotlandia mengalami revolusi industri, kota Glasgow dan sekitarnya menjadi 

salah satu pusat teknik pembuatan kapal. Dengan adanya revolusi industri 

perkembangan perekonomian masyarakat Skotlandia meningkat hingga lebih 6 

kali lipat. Terdapat banyaknya industri pembuatan kapal yang ada di kota 

Glasgow sehingga membutuhkan banyak tanaga kerja. Akan tetapi setiap 

perusahaan pembuatan kapal lebih ingin mendapatkan banyak keuntungan dengan 

membayar tenaga kerja murah dan dapat melakukan kerja lembur.  

 Berbeda dengan kehidupan di Irlandia yang mengalami bencana kelaparan 

hingga banyaknya korban akibat ladang kentang mereka diserang oleh hama, 

sedangkan bertani kentang merupakan mata pencaharian utama mereka. Bencana 

kelapan tersebut membuat banyak masyarakat dari Irlandia melakukan imigrasi ke 

Skotlandia dalam jumlah yang besar. Sebelumnya masyrakat Irlandia sudah 

                                                             
54 Susy Setiawati Gusnawan, 2012, Dampak Reformasi Gereja Terhadap Kehidupan Sosial dan 
Agama Masyarakat Inggris Pada Masa Pemerintahan Ratu Elizabeth I: 1558-1603, Skripsi. 
Bandung: Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, hal-68, diakses dalam 
http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_054274_bab_iv.pdf (02/11/2016, 19:50 WIB).  

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_054274_bab_iv.pdf
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melakukan imigrasi ke negera-negera maju, pada tahun 1790-an sebelum 

terjadinya bencana kelaparan masyarakat Irlandia melakukan imigrasi ke 

Skotlandia untuk melakukan pekerjaan musiman akan tetapi tidak menetap di 

Skotlandia. Pada abad ke-19 imigran Irlandia dalam jumlah besar datang ke 

Skotlandia, dari tahun 1800-1850 diperkirakan lebih dari 300.000 pergi ke 

Skotlandia untuk tinggal menetap.55 

 Dampak kelaparan di Irlandia, menurut sensus penduduk populasi 

kelahiran di Skotlandia lebih dari 48% meningkat dari jumlah sebelumnya pada 

tahun 1841. Sepuluh tahun kemudian semakin meningkat lagi 7,2%. Selama tahun 

1848 arus masuk imigran dari Irlandia ke Skotlandia yaitu Glasgow lebih tepatnya 

diperkirakan lebih dari 1000 imigran, dalam kurun waktu bulan Januari ke bulan 

April angka mencapai 42.860, 56 sedangan antara tahun 1841 dan 1851 penduduk 

Skotlandia meningkat hingga 90%.57 

 Dikarenakan kemiskinan dan kurangnya fasilitas kesehatan di Irlandia 

masyarakat memilih untuk meninggalkan Irlandia dan memilih berpindah ke 

Skotlandia tepatnya di pantai barat yang letaknya paling dekat dengan Irlandia, 

karena banyaknya yang telah melakukan imigrasi membuat meningkatnya jumlah 

penduduk di Skotlandia mencapai 5,9% pada tahun 1851, bahkan masyarakat 

Irlandia membuat sendiri jalan mereka ke pantai timur Skotlandia terutama ke 

                                                             
55 Where’s Poor Paddy? The Contrasting Results of  Irish Migration to Glasgow and Liverpool, 
1790-1850, diakses dalam http://www.uoguelph.ca/~sday/pdfs/Irish.pdf  (22/09/2016, 01:30 WIB). 
56 Ibid. 
57 A brief history of emigration & immigration in Scotland: research guide 2, diakses dalam  
http://www.johngraycentre.org/wp-content/uploads/2014/05/Research-Guides-
2_Emigration_final.pdf (22/09/2016, 01:41 WIB). 

http://www.uoguelph.ca/~sday/pdfs/Irish.pdf
http://www.johngraycentre.org/wp-content/uploads/2014/05/Research-Guides-2_Emigration_final.pdf
http://www.johngraycentre.org/wp-content/uploads/2014/05/Research-Guides-2_Emigration_final.pdf
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Dundee yang terdapat komunitas terbesar yang telah didirikan oleh para imigran 

Irlandia. Di daerah Edinburg juga terdapat komunitas kecil yang didirikan akan 

tetapi dalam jumlah yang kecil yaitu 6,5% pada 1851, namun itu adalah daerah 

industri barat di Skotlandia. Hampir 29% penduduk Irlandia melakukan imigrasi 

dan menetap di kota Glasgow, namun kota-kota kecil di bagian barat Skotlandia 

juga memiliki populasi imigran terbesar. Populasi di Coatbridge pada tahun 1851 

adalah 38,8% dari Irlandia. 58 

Gambar 2.3: Peta Irlandia Utara dan Skotlandia 

Sumber: Google Maps 

Secara keseluruhan Katolik Irlandia menetap dimanapun adanya pekerjaan 

dan para imigran yang terbiasa melakukan pekerjaan berat maka mereka dapat 

melakukan pekerjaan buruh sekalipun seperti di tambang batu bara, di dermaga, 

58 Ibid. 
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pembuatan jembatan, kereta api dan pekerjaan lainnya yang sejenis. 59 

Diperkirakan pada tahun 1851 di Inggris bagian 3 per 4 dari pekerja buruh 

dermaga dan 2 per 3 adalah para pekerja dari Irlandia, tidak dapat dipungkiri 

pembangunan industri di Skotlandia juga dari bantuan para pekerja dari imigran 

Irlandia. Namun juga banyak juga yang bekerja di bagian tekstil namun hanya 

yang memiliki keterampilan tersebut.  

Perbedaan-perbedaan yang melarbelakangi konflik sektarian dalam 

masyarakat Skotlandia yaitu pertama dari segi agama mereka adalah faktor yang 

memunculkan adanya diskriminasi dan konflik sektarian dari masyarakat 

Skotlandia. Sejak reformasi Skotlandia telah menjadi negara Protestan dan 

Katolik menurut Skotlandia merupakan agama atau aliran yang menyimpang. 

Serangan untuk para imigran Irlandia sudah biasa terjadi sejak kedatangan mereka 

yaitu pada surat kabar, mimbar dan di jalan-jalan berbentu pamflet atau lainnya. 

Pada akhir tahun 1923 gereja Skotlandia masih menerbitkan pamflet yang 

berjudul “The Menarce of the Irish Raceto Our, Scottish Nationality” yang 

artinya ancaman kaum Irlandia untuk kebangsaan nasional Skotlandia. 60 

Kedua para imigran yang membawa ideologi baru yaitu sosialisme 

mengutamakan kepentingan masyarakat dengan sistem sosial, sedangkan 

penduduk asli yang memiliki ideologi konservatif yang akan mempertahankan 

                                                             
59 A brief overview of Irish migration to Scotland during the 19th century, diakses dalam 
http://www.irish-genealogy-toolkit.com/Irish-immigration-to-Scotland.html (22/09/2016, 02:06 
WIB). 
60 Irish emigration to Scotland in the 19th and 20th centuries, diakses dalam 
http://www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/migrationandempire/experienceofimmi
grants/irish.asp (31/08/2016, 19:30 WIB). 

http://www.irish-genealogy-toolkit.com/Irish-immigration-to-Scotland.html
http://www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/migrationandempire/experienceofimmigrants/irish.asp
http://www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/migrationandempire/experienceofimmigrants/irish.asp


44 
 

tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Perbedaan-perbedaan itulah 

yang melatar belakangi kronologi konflik di Skotlandia mengakibatkan 

banyaknya diskriminasi yang dilakukan oleh penduduk asli terhadap penduduk 

imigran, dari membedakan tempat ibadah tentunya, sekolah dimana penduduk asli 

tidak menginginkan anak-anaknya bersekolah dengan warga imigran, hal itu yang 

menjadi alasan warga imigran membuat sekolah sendiri untuk anak-anak mereka, 

dari pekerjaan masyarakat asli berusaha untuk mengembalikan keadaan sebelum 

imigran datang ke Glasgow dengan tidak mempekerjakan para imigran di 

perusahaan seorang Protestan. Penduduk yang berasal dari imigran Irlandia 

membuka lapangan pekerjaannya sendiri untuk bertahan hidup. Pada saat itulah 

adanya perpecahan di Skotlandia terutama di kota Glasgow yang juga terjadi 

diskriminasi antara penduduk asli dan penduduk yang berasal dari Irlandia Utara. 

Ketiga sektarianisme yang masuk di dalam pekerjaan antara penduduk asli 

dan imigran dikarenakan perbedaan bahasa, pendidikan dan keterampilan, akan 

tetapi imigran memiliki kelebihan dalam sistem perdagangan dan dapat 

melakukan pekerjaan kasar seperti buruh, oleh karena itu imigran mendapatkan 

banyak keuntungan dan pekerjaan lebih banyak dibanding penduduk asli 

walaupun imigran bersedia di bayar dengan harga yang murah dan melakukan 

pekerjaan lembur di luar jam kerja, sedangkan sebelum kedatangan imigran warga 

asli ingin melakukan pekerjaan dengan gaji tinggi dan tidak mau melakukan kerja 

lembur. Pemilik industri perkapalan merasa lebih diuntungkan dengan datangnya 

para imigran karena akan banyak keuntungan yang didapat dengan menggunakan 

pekerja imigran. Hal tersebutlah yang juga menjadikan awal masalah terlihat dari 
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pandang pekerjaan karena warga asli Glasgow, adanya kecemburuan terihat 

bahwa warga asli merasa pekerjaan mereka telah direbut oleh para imigran.61  

Pandangan masyarakat Skotlandia kepada imigran Irlandia merupakan 

mereka adalah pemabuk, pengangguran, tidak beradab dan merusak masyarakat 

Skotlandia. Imigran dari Irlandia juga dianggap sebagai pembawa penyakit 

dikenal sebagai “Irish Fever”, akan tetapi imigran Irlandia juga tidak dapat 

membantah hal tersebut karena hal tersebut adalah benar bahwa mereka banyak 

terkena serangan virus hal tersebut akibat lingkungan mereka tinggal di Irlandia 

yang tidak sehat serta keadaan mereka yang sangat miskin. Kemiskinan yang 

dialami membuat mereka melarikan diri dengan kondisi kelaparan yang semakin 

lemah dan rentan terhadap penyakit.62 

Keterlibatan klub sepak bola di dalam permasalahan sektarianisme di 

Skotlandia menjadi sasaran baru untuk mengekspresikan atau menunjukkan 

perbedaan di dalam perpecahan masyarakat Skotlandia. Adanya perbedaan agama 

dan pandangan politik yang memanfaatkan sepak bola untuk saling bersaing 

antara pemain dan suporter. 

2.4 Konflik Sektarian di dalam Sepak bola 

 Jika di Eropa sepak bola menjadi sebuah kegiatan wajib atau rutinitas 

seperti agama, akan tetapi berbeda dengan di kota Glasgow Skotlandia terdapat 

klub sepak bola menjadi kendaraan untuk konflik suporter karena sejarah panjang 

                                                             
61 Cristina Roman, From Eire to Alba : Irish Immigration Into Scotland Politics, Religion and 
Identity Between 1850 and 1922, diakses dalam https://www.gbz.hu-
berlin.de/downloads/pdf/thesis-cristina-roman (22/09/2016, 02:39 WIB). 
62 Ibid. 

https://www.gbz.hu-berlin.de/downloads/pdf/thesis-cristina-roman
https://www.gbz.hu-berlin.de/downloads/pdf/thesis-cristina-roman
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konflik agama antara Katolik dan Protestan, konflik antar suporter ini hingga 

terjadinya hooliganisme. Hooliganisme sepak bola merupakan fenomena atau 

insiden yang terjadi antar suporter sepak bola yang melakukan kekerasan dimana 

yang menyebabkan kekerasan ini akibat dari kondisi dalam pertandingan baik 

perilaku dari para pemain sepak bola dalam lapangan atau dari suporter yang 

memancing kemarahan kepada suporter lainnya. Hooliganisme ini akan 

melibatkan kelompok-kelompok suporter tertentu dari masing-masing suporter, 

hal ini banyak terjadi di berbagai negara Eropa. Kekerasan antar suporter ini 

melakakuan lempar petasan, vandalisme, menyerang polisi, menyerang suporter 

yang bukan termasuk kelompok hooligan dan lain-lain. 63 

 Para kelompok-kelompok hooligan ini biasa melakukan kekerasan 

bukan hanya di sekitar stadion akan tetapi juga pada pusat kota, pub, stasiun 

kereta api dan lain-lain, maka dari itu pada kelompok hooligan tersebut banyak 

merugikan masyarakat lain dengan banyaknya fasilitas kota yang rusak akibat 

kekerasan yang terjadi. Kekerasan antara kelompok hooligan ini tidak hanya 

merusak fasilitas akan tetapi juga melakukan penyerangan terhadap lawan dengan 

adanya korban.64 

 Di Skotlandia terdapat rivalitas klub sepak bola karena sejarah agama 

yang terlibat didalam konflik sektarian yang menyebabkan adanya hooliganisme 

di dalam kota yaitu bentrokan supoter Rangers dan Celtic atau yang dinamakan 

Old Firm Derby, kedatangan imigran yang memeluk agama Katolik dan 

membawa Nasionalisme Irlandia, sedangkan klub Rangers memeluk agama 
                                                             
63 The Prevention of Football Hooliganism: A Transnational Perspective, diakses dalam 
http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/4-16.pdf  (02/11/2016, 03:05 WIB). 
64 Ibid. 

http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/4-16.pdf
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Protestan dan memiliki ideologi Unionisme dan Loyalisme. Perilaku suporter 

yang membudayakan sikap ofensif.65 Sejarah kedatangan imigran dari Irlandia 

membawa pengaruh ke dalam kehidupan di Skotlandia, sejak abad ke 21 

masyarakat dan pemerintah Skotlandia berperan untuk fokus pada permasalahan 

sektarian dan peran sepak bola hal tersebut yang belum pernah terjadi 

sebelumya.66 Berikut merupakan kejadian konflik sektarian yang terjadi antara 

suporter sepak bola Rangers dan Celtic. 

2.4.1 Konflik Sektarian Tahun 1909 

 Scottish Cup yang diselenggarakan pada tahun 1909 yaitu insiden 

terbesar yang melibatkan suporter Rangers dan Celtic dengan melakukan 

pembakaran di dalam stadion hingga membakar 27 pintu pagar, merobohkan 

pagar, bahkan mengeluarkan senjatanya yaitu pisau lipat. 6.000 suporter 

melempari batu pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api di stadion. 

Pihak kepolisian menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan kerusuhan yang 

diakibatkan perbedaan identitas, penyebab kejadian tersebut terdapat provokator 

yang sengaja untuk menimbulkan kekacauan serta perbedaan identitas 

permusuhan kedua klub juga yang mempengaruhi kerusuhan antar sporter .67  

 

 

                                                             
65 Ofensif adalah kondisi dimana negara dalam keadaan siang akibat ada sebuah serangan dari 
lawan 
Pengertian Ofensif,diakses dalam http://kbbi.web.id/ofensif  (03/09/2016, 21:10 WIB). 
66 Hopkins M and Treadwell J, 2014, Football Hooliganism Fan Behavior and Crime : 
Contemporaru Issue, UK, Palgraue Macmillan, hal. 71 (03/09/2016, 23:00 WIB). 
67 Firm enemies – Rangers and Celtic, 1909-2009, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/football/2009/may/18/seven-deadly-sins-rangers-celtic-wrath 
(09/02/2017, 07:35 WIB). 

http://kbbi.web.id/ofensif
https://www.theguardian.com/football/2009/may/18/seven-deadly-sins-rangers-celtic-wrath


48 
 

2.4.2 Konflik Sektarian Tahun 1955 

 Pembunuhan Mark Scott yang masih berumur 16 tahun oleh Jason 

Campbell pada tahun 1955, pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena Mark 

menyimpan syal yang berlogo Celtic yang di sakunya dalam jaket setelah 

menonton pertandingan kemenangan Celtic 2-1 melawan Partick Thistle FC. 

Mark berjalan dan teman-temannya berjalan melewati Pub Rangers dan bertemu 

dengan Jason Campbell dengan membawa botol minuman yang dipukul dan 

diarahkan ke leher Mark. Jason Campbell mengakui bahwa dirinya melihat logo 

Celtic di jaket Mark dan hal tersebut yang menjadi alasan Jason Campbell 

membunuh Mark. Kejadian tersebut membuat banyak perhatian terutama 

masyarakat dimana sektarian di Glasgow menjadi masalah yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah,  Jason Campbell dipindahkan menjadi tahanan 

politik karena terlibat juga dengan UVF (The Ulster Volunteer Force) yaitu 

organisasi teroris di Inggris.68 

2.4.3 Konflik Sektarian Tahun 1971 

 Tragedi yang terjadi pada tahun 1971 dengan skala besar yang terjadi 

dalam pertandingan old firm derby jatuhnya korban sebanyak 66 jiwa dan 145 

luka-luka, hal tersebut merupakan bencana olahraga yang mengerikan dengan 

banyaknya korban yang diakibatkan bentrokan antar suporter dimana memiliki 

sejarah panjang. Suporter Rangers dan Celtic yang akan meninggalkan 

pertandingan terjebak dan terinjak di pintu keluar stadion, kejadian tersebut 

hingga membuat sebuah patung peringatan untuk kapten Rangers yang juga 

                                                             
68 Sadness and pride: Family’s grief over slain Mark, diakses dalam 
https://www.thesun.co.uk/archives/news/219541/sadness-and-pride/ (09/02/2017, 07:00 WIB). 

https://www.thesun.co.uk/archives/news/219541/sadness-and-pride/
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menjadi korban dalam insiden tersebut yaitu John Greig yang diresmikan oleh 

David Murray selaku ketua Rangers. Kejadian yang menewaskan banyak korban 

tersebut diakibatkan oleh suporter Rangers yang awalnya meninggalkan stadion 

dalam pertandingan masih berjalan karena kecewa pertandingan akan berakhir 

sedangkan Rangers belum mencetak gol sedangkan Celtic telah mencetak gol, 

namun suporter  tiba-tiba memasuki stadion kembali dengan bergegas naik tangga 

kembali karena mendengar suara penonton berteriak karena Rangers mencetak 

gol, akan tetapi tangga di stadion Ibrox tersebut hancur akibat kurang kuatnya 

tangga dan banyaknya suporter yang menaiki tangga tersebut. Hal tersebut 

bukanlah kejadian yang diakibatkan bentrok suporter akan tetapi permasalahan 

fasilitas stadion yang hancur, kejadian menjadi kesedihan yang mendalam. 69 

Kemungkinan karena hal tersebut yang membuat banyak pernyataan yang 

mengatakan bahwa jatuhnya banyak korban juga diakibatkan pihak Celtic. 

Banyak penyelidikan yang dilakuakan dalam insiden tersebut, penyelidikan yang 

dilakukan oleh kepolisian Glasgow Skotlandia bahwa bencana atau bentrokan 

suporter terjadi setelah 2 menit berjalannya pertandingan antara Rangers dan 

Celtic di stadion Rangers yaitu Ibrox, awal kejadian polisi mengungkapkan bahwa 

diawali dengan jatuhnya seseorang dari tangga tribun stadion karena berdesakan 

dengan suporter lainnya.  

2.4.4 Konflik Sektarian Tahun 1980 

 Pada tahun 1980 dalam pertandinga Final Piala Skotlandia dengan 

kemenangkan Celtic 1-0 melawan Rangers, terjadi kerusuhan suporter yang 
                                                             
69 Thousands pay tribute to victims of Ibrox disaster, diakses dalam 
http://www.telegraph.co.7uk/news/uknews/1312971/Thousands-pay-tribute-to-victims-of-Ibrox-
disaster.html (06/10/2016, 01:32 WIB). 

http://www.telegraph.co.7uk/news/uknews/1312971/Thousands-pay-tribute-to-victims-of-Ibrox-disaster.html
http://www.telegraph.co.7uk/news/uknews/1312971/Thousands-pay-tribute-to-victims-of-Ibrox-disaster.html
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disebabkan kekalahan Rangers dengan saling lempar botol minuman, kaleng, batu 

bata, rata-rata suporter sepak bola membawa minuman beralkohol, menurut 

kepolisian Glasgow alkohol juga yang mempengaruhi semakin besarnya 

kerusuhan yang dilakukan oleh suporter. Kerusuhan antar suporter di Hampeden 

Park tersebut mengakibatkan adanya 200 penangkapan dan denda yang dijatuhkan 

kepada kedua klub Rangers dan Celtic sebesar 20.000 poundsterling. Kejadian 

tersebut membuat pihak polisi melarang membawa dan meminum alkohol pada 

pertandingan sepak bola untuk menguragi kerusuhan dan jatuhnya korban dalam 

setiap pertandingan. 70  Hooliganisme dan konflik sektarian yang terjadi anatar 

kedua suporter Rangers dan Celtic akan semakin diperburuk dengan alkohol, 

suporter menggunakan botol minuman sebagai senjata serta pengaruh alkohol 

yang tidak dapat dikontrol hingga terjadinya konflik. 

2.4.5 Konflik Sektarian Tahun 1993 

 Konflik antara suporter Rangers dan Celtic pada tahun 1993 setelah 

pertandingan old firm derby dimenangkan oleh Rangers dengan 3-0 menghasilkan 

penangkapan suporter sebanyak 113 pelanggaran sektarianisme yang dipengaruhi 

oleh miniman keras. 71 

2.4.6 Konflik Sektarian Tahun 1998 

 Pemain Rangers Paull Gascoigne pada tahun 1998 melakukan 

pelanggaran sektarian dengan menirukan gerakan memainkan seruling dari parade 

                                                             
70 'Old Firm' faultline is once again a political football, diakses dalam 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-12664550 (19/10/2016, 13:15 WIB). 
71 The Old Firm Derby – Arivaly Built On Religion, diakses dalam 
https://sporquo.com/2016/09/10/the-old-firm-a-rivalry-built-on-religion/ (09/02/2017, 07:10 WIB). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-12664550
https://sporquo.com/2016/09/10/the-old-firm-a-rivalry-built-on-religion/
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Orange Order.72 Pada saat itu pertandingan Rangers melawan Celtic dimana Paull 

berhasil mencetak gol dan meluapkan kegembiraannya meniru gerakan miniup 

seruling, karena ulahnya banyak masyarakat Katolik di Skotlandia merasa kecewa 

terhadap pemain Rangers yang dapat di katakan pemain yang berperstasi, berbeda 

dengan suporter Rangers yang bangga dengan apa yang dilakukan oleh Paull. 

Akibat kejadian tersebut Paull mendapat denda dari klubnya sebesar 20.000 

poundsterling karena kasus tersebut tidak di proses oleh pihak kepolisian dan 

sepenuhnya di tangani oleh klub Rangers, tidak hanya itu Paull juga mendapatkan 

ancaman pembunuhan dari tentara IRA karena ulahnya tersebut. 73 

2.4.7 Konflik Sektarian Tahun 1999 

 Scottish Football Association melakukan penyelidikan kekerasan pada 

Mei 1999 terkait dengan wasit Hugh Dallas yang mendapatkan serangan dan 3 

suporter ditangkap. Di menit ke 41 pertandingan old firm derby Dallas 

mendapatkan serangan lemparan koin karena lemparan tersebut Dallas terjatuh 

karena mendapatkan luka dan menerima 4 jahitan.74 Kejadian tersebut dilakukan 

oleh suporter Celtic, pada awalnya 4 suporter Celtic memasuki lapangan untuk 

menyerang Dallas, pada pertandingan tersebut Rangers mememnangkan 

pertandingan 3-0 atas Celtic. Tidak hanya itu rumah Dallas pada malam hari 

                                                             
72 Orange Order adalah organisasi persaudaraan Protestan, orange order terdapat juga di Skotlandia 
yang telah menjadi budaya di Skotlandia seperti melakukan parade di jalan dalam bentuk 
perayaan.  
Grand Orange Lodge of Scotland, diakses dalam http://www.orangeorderscotland.com/ 
(09/02/2017, 18:45 WIB). 
73 'F*** the Pope and the IRA': Gazza appears to join in with sectarian song as he leaves the stage 
at a sold-out event held in honour of the former Rangers and England star, diakses dalam 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3463713/F-Pope-IRA-Gazza-appears-sing-sectarian-
songs-sold-event-held-honour-former-Rangers-England-star.html (09/02/2017, 19:00 WIB). 
74 Referee hit as Rangers take title, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/football/1999/may/02/match.sport2 (09/02/2017, 07:35 WIB). 

http://www.orangeorderscotland.com/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3463713/F-Pope-IRA-Gazza-appears-sing-sectarian-songs-sold-event-held-honour-former-Rangers-England-star.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3463713/F-Pope-IRA-Gazza-appears-sing-sectarian-songs-sold-event-held-honour-former-Rangers-England-star.html
https://www.theguardian.com/football/1999/may/02/match.sport2
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setelah pertandingan juga mendapatkan serangan dengan lemparan baru bata ke 

jendela rumah Dallas oleh suporter Celtic. 75 

2.4.8 Konflik Sektarian Tahun 2003 

 Statistik kejahatan di Skotlandia pada tahun 2003 telah mendakwa 

hampir 3.000 dengan kejahatan agama. 76  Pemerintah Skotlandia juga 

mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian terkait dengan kejahatan yang 

berasal dari agama atau sektarianisme juga ditambah pengaruh dari alkohol yang 

banyak dikonsumsi oleh suporter pada pertandingan sepak bola old firm derby, 

pemimpin Katolik Roma yang berada di Skotlandia berpendapat bahwa para 

suporter banyak mengkonsumsi alkohol tersebut adalah orang-orang anti Katolik.  

2.4.9 Konflik Sektarian Tahun 2004 s/d 2006 

 Analisi kepolisian Skotlandia terdapat 532 kasus yang terjadi pada 1 

Januari 2004 hingga 30 Juni 2005. Pemerintah Skotlandia menyatakan perang 

terhadap kefanatikan di Skotlandia yang berhubungan dengan sepak bola dan 

parade. Permasalahan sektarian di Skotlandia sangat terlihat dari kejahatan agama  

anti-katolik yang ditunjukkan secara terang-terangan. Laporan menunjukkan 64% 

kasus penghinaan yang ditujukan kepada Katolik Roma, sedangkan 31% yang 

melibatkan anti-Protestan. Pada Juni 2005 laporan menunjukkan 441 orang 

dihukum karena sektarianisme.77 

                                                             
75 Rangers make history out of chaos, dialses dalam 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/sport/football/scottish_premier/334094.stm (09/02/2017, 07:55 WIB). 
76 Teenage football fan stands up to Scotland's sectarian thugs, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/football/2011/nov/20/teenage-football-fan-sectarian-violence 
(09/02/2017, 08:06 WIB). 
77 Row over religious crime figures, diakses dalam 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/6187826.stm (16/10/2016, 22:33 WIB). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/sport/football/scottish_premier/334094.stm
https://www.theguardian.com/football/2011/nov/20/teenage-football-fan-sectarian-violence
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/6187826.stm
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 Pada tahun 2005-2006 ada lebih dari 700 kejahatan rasial yang ditangani 

oleh jaksa, naik dari 479 di tahun sebelumnya. Dalam pertandingan sepak bola 

sering terjadi penyerangan terutama adanya pemuda-pemuda yang dibawa 

pengaruh alkohol. Pemerintah Skotlandia menyatakan bahwa 90% pelanggaran 

terpengaruh alkohol melibatkan kekerasan.78 

 Selain alkohol sebagai penyebab kerusuhan yang terjadi antara suporter 

Rangers dan Celtic, lagu yang dinyanyikan oleh kedua suporter yang mengandung 

sektarianisme. Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa 

sektarianisme di Skotlandia yang modern ini tidak diterima dan merupakan hal 

yang memalukan. Rangers di denda dua kali oleh UEFA yang mana suporter 

Rangers menyanyikan lagu sektarian di dalam pertandingan, salah satunya adalah 

lagu yang berjudul “Famine Song”yang dituju oleh lawannya Celtic di dalam 

liriknya terdapat sebuah kritikan kepada Republik Irlandia. Akan tetapi dari pihak 

Celtic menyatakan bahwa nyanyian IRA yang sering dibawakan oleh suporter 

Celtic merupakan lagu untuk peringatan perang kemerdekaan.79  

2.4.10 Konflik Sektarian Tahun 2008 

 Suporter Rangers David McKay umur 28 tahun mengakui telah 

membunuh suporter Celtic Partrick McBride umur 51 tahun setelah pertandingan 

old firm derby pada 27 April tahun 2008 yang dimenangkan oleh Celtic 3-2 di 

stadion Parkhead. David membunuh dengan cara memukul tepat di wajah dan 

dada McBride menggunakan sepatu yang meninggalkan jejak sepatu. Rekaman 

                                                             
78 Catholics bear brunt of Scottish sectarian abuse, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/uk/2006/nov/28/religion.catholicism (17/10/2016, 01:25 WIB). 
79 'Old Firm' faultline is once again a political football, diakses dalam 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-12664550 (19/10/2016, 16:21 WIB). 

https://www.theguardian.com/uk/2006/nov/28/religion.catholicism
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-12664550
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CCTV di lokasi kejadian menunjukkan pelaku dipengaruhi minuman keras, 

serangan terjadi di depan sebuah pertokoan, selang beberapa jam setelah 

pertandingan selesai. Pelaku lainnya bernama Christoper McConnell umur 22 

tahun mengaku menyerang dengan cara menendang kedua pelaku ini menyatakan 

tidak mengena satu sama lain akan tetapi serangan yang dilakukan oleh Christoper 

adalah tindakan karena adanya provokasi, pada awalnya Christoper tidak 

dipenjarakan akan tetapi melakukan pelayanan masyarakat, sedangkan David 

dipenjara selama 5 tahun 2 bulan akibat kejahatannya. Saksi juga mengungkapkan 

pembunuhan antar suporter Rangers dan Celtic ini disebabkan serangan sektarian 

atau agama.80  

 Pada 31 Agustus 2008 setelah pertandingan old firm derby yang 

dimenangkan oleh Rangers 4-2, pelatih Celtic Neil Lennon diserang oleh dua 

penggemar Rangers setelah beberapa jam setelah pertandingan selesai, akan tetapi 

banyak kecaman yang ditujukan untuk Lennon yang mana menyalahkan Lennon 

karena meninggalkan kota setelah pertandingan old firm derby. Selain masalah 

yang ditimbulkan dari suporter konflik sektarian menjadi perhatian bagi media 

massa hingga menjadi berita utama di Skotlandia selama bertahun-tahun. 

Kejadian pemunuhan, penusukan, serangan kekerasan dan kekerasan dalam rumah 

tangga yang dikaitan dengan pertandingan old firm derby, polisi juga menyatakan 

bahwa kekerasan meningkat baik di jalan-jalan, pub dan rumah tangga setelah 

                                                             
80 Rangers fan jailed for killing Celtic fan hours after Old Firm match, diakses dalam 
http://news.stv.tv/west-central/124666-rangers-fan-jailed-for-killing-celtic-fan-hours-after-old-
firm-match/  (23/11/2016, 23:45 WIB). 

http://news.stv.tv/west-central/124666-rangers-fan-jailed-for-killing-celtic-fan-hours-after-old-firm-match/
http://news.stv.tv/west-central/124666-rangers-fan-jailed-for-killing-celtic-fan-hours-after-old-firm-match/
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pertandingan Rangers dan Celtic selesai. Polisi juga menyatakan bahwa terdapat 

pelaku kekerasan walaupun tidak menghadiri pertandingan old firm derby. 81 

 Bulan Oktober 2008 suporter Celtic Michael Davlin dihukum karena 

pelanggaran religius dengan menggunakan kaos yang mengandung kata-kata 

“hun”, istilah tersebut dianggap sebagai bentuk ofensif terhadap agama Protestan 

atau anggota gereja di Skotlandia. Lembaga masyarakat di Skotlandia Nill by 

Mouth yang membantu pemerintah dalam menanggulangi sektarian menyatakan 

bahwa Davlin dianggap melanggar sektarian yang sama biasa dilakukan suporter 

Rangers yaitu ekspresi fenian.82  

                                                             
81 The Old Firm Obsession, diakses dalam http://www.scotzine.com/2010/11/the-old-firm-
obsession/ (23/11/2016, 23:15 WIB). 
82 Letter: 'Hun' is an offensive three-letter word, diakses dalam http://www.scotsman.com/news/letter-
hun-is-an-offensive-three-letter-word-1-810671 (17/10/2016, 13:00 WIB). 

http://www.scotzine.com/2010/11/the-old-firm-obsession/
http://www.scotzine.com/2010/11/the-old-firm-obsession/
http://www.scotsman.com/news/letter-hun-is-an-offensive-three-letter-word-1-810671
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