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BAB III 

KONFLIK SEKTARIAN DALAM PERSEPAKBOLAAN DI 

SKOTLANDIA 

3.1 Konflik Sektarian Antar Suporter Rangers dan Celtic Tahun 2009-2015 

Konflik antar suporter Rangers dan Celtic sering terjadi pada setiap 

pertandingan old firm derby berlangsung, ditunjukkan pada kondisi siaga oleh 

kepolisian Glasgow untuk menjaga keadaan stadion, sekitarstadion dan kota 

Glasgow terhadap masalah yang akan ditimbulkan dari suporter Rangers dan 

Celtic yang memungkinkan terjadinya kerusuhan setelah pertandingan old firm 

derby. Berikut merupakan daftar pertemuan Rangers dam Celtic serta terjadinya 

kerusuhan suporter yang berbau sektarian terjadi di dalam maupun diluar 

lapangan.  

Tabel 3.1 Pertemuan Old Firm Derby tahun 2009-2015 

NO. PERTANDINGAN TANGGAL/ 
BULAN/ TAHUN 

SKOR 

 
Rangers 

 
Celtic 

1. Scottish Premier 15 Februari 2009 0 0 

2. Scottish League Cup 15 Maret 2009 0 2 

3. Scottish Premier 09 Mei 2009 1 0 

4. Scottish Premier 04 Oktober 2009 2 1 

5. Scottish Premier 03 Januari 2010 1 1 

6. Scottish Premier 28 Februari 2010 1 0 

7. Scottish Premier 04 Mei 2010 1 2 

8. Scottish Premier 24 Oktober 2010 3 1 
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9. Scottish Premier 02 Januari 2011 0 2 

10. Scottish FA Cup 06 Februari 2011 2 2 

11. Scottish Premier 20 Februari 2011 0 3 

12. Scottish FA Cup 02 Maret 2011 0 1 

13. Scottish League Cup 20 Maret 2011 0 0 

14. Scottish Premier 24 April 2011 0 0 

15. Scottish Premier 18 September 2011 4 2 

16. Scottish Premier 28 Desember 2011 0 1 

17. Scottish Premier 25 Maret 2012 3 2 

18. Scottish Premier 29 April 2012 0 3 

19. Scottish League Cup 1 Februari 2015 0 2 

20. Scottish Cup 17 April 2015 2 2 

21. Scottish League Cup 23 Oktober 2015 0 1 

 Berdasarkan daftar pertemuan Rangers dan Celtic pada tahun 2009 hingga 

2015 di atas adapun insiden kekerasan dan  pelanggran sektarianime yang terjadi 

antara suporter Rangers dan Celtic. 

3.1.1 Konflik Sektarian Tahun 2009 

Dalam tahun 2009 pertemuan antara Rangers dan Celtic terjadi dalam 4 

pertemuan baik Scottish Premier dan Scottish League Cup, setiap pertandingan 

old firm derby banyak menghasilkan penangkapan suporter dan kerusuhan baik 

dalam lapangan ataupun di luar lapangan setelah dan sebelum pertandingan di 
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mulai. Hal tersebut juga menjadi sorotan bagi media baik dalam negeri maupun 

internasional bahwa kerusuhan antar suporter Rangers dan Celtic adalah konflik 

yang berbau sektarian. Setiap pertemuan antar kedua klub Rangers dan Celtic 

menjadi perhatian bagi suporter masing-masing klub, pemerintah, kepolisian dan 

media pada 15 Februari 2009 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suporter 

Rangers yang secara terang-terangan di dalam jalannya pertandingan menghina 

gelandang Celtic dengan kalimat “die a Fennian bastard”, “Fennian bastards”, 

dan “Fuck the Pope”. 84 Suporter Rangers juga kedapatan menyanyikan lagu 

tentang kelaparan yang ditujukan kepada suporter Celtic, akibatnya klub Rangers   

mendapatkan penyelidikan yang dilakukan SPL (Scottish Premier League). 

Sedangkan suporter Celtic juga menyanyikan lagu yang menunjukkan bahwa 

suporter Celtic mendukung gerakan teoris IRA (Irish Republican Army) yang ada 

di Irlandia. 85 

Pada 15 Maret 2009 pertemuan old firm derby yang dimenangkan Celtic 2-

0 melawan Rangers, akan tetapi sebelum pertandingan terjadi insiden kotak pizza 

dimana suporter Celtic dituduh melakukan ejekan kepada suporter Rangers 

dengan menggakat kotak pizza kosong yang memiliki sejarah 2 tentara di Antrim 

Irlandia Utara yang ditembak mati oleh tetoris ketika keluar unutk mengambil 

kiriman pizza. Pendapat suporter Rangers yang melihat hal tersebut menyatakan 

bahwa suporter Celtic melakukan hinaan yang tidak seharusnya karena tentara 

                                                             
84 It's high time Rangers turned the heat on to their own offensive fans, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/football/blog/2009/feb/20/rangers-old-firm-celtic-sectarianism 
(17/10/2016, 10:13 WIB). 
85 Rangers to face Parkhead chanting probe after weekend Old Firm clash, diakses dalam 
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1147320/Rangers-face-Parkhead-chanting-probe-
weekend-Old-Firm-clash.html (17/10/2016, 10:32 WIB). 

https://www.theguardian.com/football/blog/2009/feb/20/rangers-old-firm-celtic-sectarianism
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1147320/Rangers-face-Parkhead-chanting-probe-weekend-Old-Firm-clash.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1147320/Rangers-face-Parkhead-chanting-probe-weekend-Old-Firm-clash.html
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yang menjadi korban tersebut merupakan tentara Inggris yang dikirim ke Irlandia 

Utara. 86 Pada pertandingan Rangers dan Celtic 9 Mei 2009 terdapat penangkapan 

hingga 57 penangkapan akan tetapi kepolisian menyatakan 6 suporter merupakan 

suporter dari Rangers dan 5 suporter Celtic. Penangkapan tersebut terjadi setelah 

pertandingan old firm derby selesai. 87 

Diskriminasi yang banyak dirasakan oleh masyarakat imigran membuat 

Celtic dijadikan alat untuk memnunjukkan berbagai perbedaan. Suporter Celtic 

misalnya, memperlihatkan dengan mengibarkan bendera 3 warna milik negara 

Irlandia yang menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menganggap Skotlandia 

sebagai negara mereka walaupun Skotlandia merupakan tempat tinggal mereka. 

Suporter Celtic serta terang-terangan mendukung kelompok teroris IRA di 

Irlandia. IRA merupakan sebuah kelompok radikal dan ekstrim yang 

menginginkan Irlandia Utara merdeka, IRA juga di sebut kelompok sparatis yang 

sering melakukan kejahatan menggunakan senjata.88 

Hal tersebut menunjukkan bahwa suporter Celtic tidak pernah mengakui 

sebagai warga Skotlandia. Tampak pada gambar di bawah ini seorang laki-laki 

membawa bendera Irlandia yang bertuliskan IRA bernama Yob Aaron umur 21 

tahun, yang berujung kepada penjatuhan hukuman dan denda sebanyak £500.Yob 

Aaron ditangkap setelah pertandingan old firm derby tahun 2009 yang terlibat 

                                                             
86 Celtic fans accused of pizza box taunts, diakses dalam http://www.newsletter.co.uk/news/celtic-
fans-accused-of-pizza-box-taunts-1-1882458 (17/10/2016, 11:43 WIB). 
87 Just Another Night of Old Firm Derby Canage, diakses dalam 
https://www.thescottishsun.co.uk/scotsol/homepage/news/2421737/Strathclyde-Police-are-
swamped-in-the-hours-after-the-Old-Firm-match.html?allComments=true (18/10/2016, 22:00 
WIB). 
88 Terlalu Banyak Dimensi Terlibat, diakses dalam 
http://ftp.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/2010-08-10/mediaindonesia_2010-08-10_028.pdf 
(31/03/2017, 14:31 WIB). 

http://www.newsletter.co.uk/news/celtic-fans-accused-of-pizza-box-taunts-1-1882458
http://www.newsletter.co.uk/news/celtic-fans-accused-of-pizza-box-taunts-1-1882458
https://www.thescottishsun.co.uk/scotsol/homepage/news/2421737/Strathclyde-Police-are-swamped-in-the-hours-after-the-Old-Firm-match.html?allComments=true
https://www.thescottishsun.co.uk/scotsol/homepage/news/2421737/Strathclyde-Police-are-swamped-in-the-hours-after-the-Old-Firm-match.html?allComments=true
http://ftp.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/2010-08-10/mediaindonesia_2010-08-10_028.pdf
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bentrokan dengan suporter Rangers, bentrokan tersebut dipicu ketika suporter 

Rangers melihat Yob Aaron mengibarkan bendera 3 warna dan bertuliskan IRA.89 

 

Gambar 3.1 : Suporter Celtic membentangkan bendera Irlandia 

dengan tulisan IRA 

 
 Sumber : www.thescottishsun.co.uk  

Pada tahun 2009 saja kejahatan dan kekerasan meningkat setelah selesai 

pertandingan old firm derby, kenaikan kejahatan meningkat hingga 88% dalam 

rumah tangga, hal tersebut dinyatakan oleh kepolisian Glasgow yang menyatakan 

kekerasan akan terus siaga setelah pertandingan old firm derby berakhir termasuk 

pengaruh minuman keras dan banyaknya laporan masuk tentang kekerasan.90 

3.1.2 Konflik Sektarian Tahun 2010 

Diskriminasi yang dilakukan seorang wasit pada klub Celtic memancing 

emosi suporternya pada 24 Oktober 2010 di Celtic Park dalam pertandingan old 

                                                             
89 IRA fan hit with 3-year football ban, diakses dalam 
http://www.thescottishsun.co.uk/scotsol/homepage/news/2643121/IRA-flag-Celtic-fan-hit-with-a-
three-year-football-ban.html (12/10/2016, 02:52 WIB). 
90Ibid. 

http://www.thescottishsun.co.uk/
http://www.thescottishsun.co.uk/scotsol/homepage/news/2643121/IRA-flag-Celtic-fan-hit-with-a-three-year-football-ban.html
http://www.thescottishsun.co.uk/scotsol/homepage/news/2643121/IRA-flag-Celtic-fan-hit-with-a-three-year-football-ban.html
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firm berby. Wasit Willie Collum memberikan tendangan pinalti kepada Rangers 

yang menghasilkan gol ke 2 yang menurut suporter Celtic hal tersebut bukan 

semestinya. Suporter Celtic dan Manajer merasa ketika awal pertandingan 

permianan dan wasit tidak adil terhadap Celtic, suporter Celtic dan Manager 

melakukan pengaduan keapda SFA (Scottish Football Association) kepada wasit 

tersebut.91 

Wasit Willie Collum yang merupakan seorang guru agama dalam sebuah 

Sekolah Tinggi Katolik menerima berbagai ancaman pembunuhan terhadapnya 

dan keluarganya setelah pertandingan old firm derby pada 24 Oktober 2010. Pada 

saat pertandingan wasit Willie Collum memberikan pinalti yang kontrovesial 

tersebut terungkap memiliki salip di peluitnya, latar belakang tersebut yang 

membuat suporter melakukan ancaman pembunuhan terhadap wasit Willie 

Collum.92 

Neill Lennon yang dulunya merupakan seorang pemain sepak bola dari 

Irlandia Utara, pada tahun 2010 Lennon menjadi pelatih Celtic di Skotlandia, pada 

tahun pertama penjabatan dirinya menjadi manajer Lennon sudah diserang 2 kali 

di kota Glasgow dengan ancaman.  

 

 

                                                             
91 You bottled it ref! Celtic boss Neil Lennon furious at Willie Collum as decisions go against 
Bhoys, diakses melalui http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1323414/You-bottled-ref-
Celtic-boss-Neil-Lennon-furious-Willie-Collum-decisions-Bhoys.html (31/03/2017, 09:50 WIB). 
92Catholic RE teacher is threatened after Old Firm match, Celtic manager calls for calm, diakses 
dalam http://www.sconews.co.uk/news/3684/calls-for-calm-after-death-threats-against-referee/ 
(09/01/2017, 09:00 WIB). 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1323414/You-bottled-ref-Celtic-boss-Neil-Lennon-furious-Willie-Collum-decisions-Bhoys.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1323414/You-bottled-ref-Celtic-boss-Neil-Lennon-furious-Willie-Collum-decisions-Bhoys.html
http://www.sconews.co.uk/news/3684/calls-for-calm-after-death-threats-against-referee/
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3.1.3 Konflik Sektarian Tahun 2011 

Pada tahun 2011 pemerintah Skotlandia memperdebatkan dengan adanya 

undang-undang baru yang dinamakan “Football Act” dalam undang-undang 

tersebut memberikan kekuasaan lebih untuk polisi dalam penanganan 

sektarianisme antar suporter khususnya dalam menyanyikan lagu sektarian dalam 

pertandingan. Kondisi di dalam lapangan merupakan pengaruh utama bagaimana 

kondisi di luar lapangan bulan Februari pada tahun 2011 lebih dari 400 

penangkapan terkait gangguan dalam sepak bola baik di dalam lapangan selama 

berjalannya pertandingan dan di luar lapangan sebelum dan sesudah pertandingan, 

sedangkan dalam bulan Februari tersebut adanya 2 pertemuan old firm derby.93 

Pada bulan Maret 2011 Alex Salmond selaku Perdana Menteri Skotlandia 

melakukan pertemuan menganai kekerasan dalam sepak bola, pada pertemuan 

Rangers dan Celtic  20 Maret 2011 tiga pemain Rangers diberikan kartu merah 

dan 34 suporter di tangkap di tribun dengan hasil akhir 0-0. Dua minggu 

sebelumnya pada 2 Maret terdapat penangkapan suporter Rangers dan Celtic 

sebanyak 229 penangkapan. Penegak hukum Skotlandia melakukan perhitungan 

statistik dengan menunjukkan bahwa tingkat kejahatan dan kekerasan di luar 

pertandingan lebih hingga 2 kali lipat setiap pertandingan old firm derby digelar. 

Para pemimpin gereja Skotlandia dan gereja Katolik juga menyatakan bahwa 

kekerasan dalam sepak bola tidak seharusnya ada di antara Rangers dan Celtic 

                                                             
93 Ibid. 
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karena sejauh ini kedua klub banyak menghasilkan ketegangan sosial di dalam 

masyarakat oleh karena itu kini sepak bola sebagai penyakit di Skotlandia. 94 

Pada Maret 2011 Manajer Celtic Neil Lennon diduga mengutarakan 

komentar rasis kepada Rangers yang berujung penyelidikan oleh polisi. Alasan 

penyelidikan polisi terhadap manajer Celtic didasarkan kepada keluhan dari 

suporter Rangers yang mengeklaim bahwa Neil Lennon menggunakan kata-kata 

kasar, tetapi dibantah oleh Neil Lennon.95 Kepolisian yang menerima sekitar 200 

lebih keluhan mengenai permasalahan ofensif yang dilakukan oleh Neil Lennon.96 

Undang-undang terkait perilaku ofensif dimanfaatkan suporter untuk melaporkan 

perilaku ofensif yang terjadi, termasuk kejadian yang melibatkan Neil Lennon 

yang diduga mengeluarkan komentar rasis. 

Pada bulan April 2011 Lennon kembali mendapatkan paket berisi peluru 

yang dikirim melalui pos, tidak hanya Lennon petinggi Katolik lainnya juga 

mendapatkan termasuk Keith O’Brien yaitu pemimpin gereja Katolik di 

Skotlandia, selain itu keryawan Celtic juga menjadi korban sektarianisme di 

Skotlandia termasuk pemain Celtic Patrick McCourt dan Niall McGinn yang 

beragama Katolik dan berasal dari Irlandia Utara yang dikirimi sebuah ancaman 

dengan paket berisi peluru pada Januari 2011. Celtic yang banyak mendapatkan 

                                                             
94 The Scottish Play: Celtic vs. Rangers, and what happens when a sports rivalry gets completely 
out of hand,  diakses dalam 
http://www.slate.com/articles/sports/sports_nut/2011/03/the_scottish_play.html (16/11/2016, 
18:00 WIB). 
95 Rangers star El Hadji Diouf: Celtic boss Neil Lennon is no racist, diakses melalui 
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/rangers-star-el-hadji-diouf-1096824 
(09/01/2017, 09:15 WIB). 
96 Diouf: Lennon’s no racist, diakses melalui 
https://www.thesun.co.uk/archives/news/413834/diouf-lennons-no-racist/ (09/01/2017, 09:30 
WIB). 

http://www.slate.com/articles/sports/sports_nut/2011/03/the_scottish_play.html
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/rangers-star-el-hadji-diouf-1096824
https://www.thesun.co.uk/archives/news/413834/diouf-lennons-no-racist/
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ancaman dan target kekerasan sektarianisme karena Celtic merupakan boneka atau  

sebagai kendaraan untuk menunjukkan identitas Katolik mereka di Skotlandia.97 

Serangan yang didapatkan manajer Celtic tersebut mendapatkan perhatian 

dari pemerintah dengan memberikan pengawalan dari polisi untuk menjaga 

Lennon dan keluarganya. Kepolisian menyatakan bahwa serangan yang terus 

terjadi merupakan akibat kefanatikan sektarianisme yang dilakukan oleh suporter. 

Lennon juga menyatakan bahwa Skotlandia masih memiliki pengaruh 

sektarianisme yang kuat, selain menjadi manajaer Celtic Lennon juga dikenal 

sebagai anggota penting dalam komunitas Katolik di Skotlandia, suporter Celtic 

sendiri menganggap Lennon juga sebagai simbol penting Katolik yang ada di 

Skotlandia. Banyaknya serangan yang dialami oleh Lennon jelas terlihat dengan 

latar belakang agama yang dianut Lennon, tidak hanya Lennon semua anggota 

keluarganya juga mendapatkan ancaman kematian.  

Pada permasalahan sektarianisme ini Lennon juga merpendapat bahwa, 

sektarianisme dibuat oleh media masa yang jelas menayangkan kebencian 

tergadap Katolik, dan menurut Lennon pihak politisi juga harus ikut serta dalam 

menangani permasalahan sektarianisme di Skotlandia. Karena sektarianisme 

menurut Lennon sudah tertanam di dalam masyarakat Skotlandia yang menjadi 

budaya.  

                                                             
97 The 2010-11 Scottish Football Season and its effect on political attitudes towards sectarianism 
in Scotland, diakses dalam http://eprints.kingston.ac.uk/24219/1/May-A-24219.pdf (09/01/2017, 
09:55 WIB).  

http://eprints.kingston.ac.uk/24219/1/May-A-24219.pdf
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Pada tahun yang sama tanggal 21 November 2011 diselenggarakan sidang 

terkait pengiriman alat peledak kepada manajer Celtic Neil Lennon dan ke kantor 

bernama Friends of Ireland. Pembela pada persidangan tersebut adalah Donald 

Findlay yaitu pengacara terkemuka di Skotlandia yang menjadi direktur Rangers, 

namun Donald harus mengundurkan diri karena terbukti dalam sebuah rekaman 

Doland menyanyikan lagu sektarian The Sash yang banyak mendapatkan 

kecaman.98 

3.1.4 Konflik Sektarian Tahun 2012 

 Pada tahun 2012 Rangers mengalami kebangkrutan  yang membuat 

jatuhnya Rangers ke Devisi III, investor Rangers yaitu David Murray yang tidak 

lagi mendanai klub Rangers karena selama ini Murray mendanai Rangers dengan 

hasil hutang. Pada tahun 2003 hutang Rangers mencapai 82 juta Ponsterling, 

karena hal tersebut Murraay mengundurkan diri sebagai investor Rangers.99  

 Kegagalan membayar pajak Rangers mengalami kebangkrutan hingga 

tidak mampu membayar staf dan para pemain pada 2012 yang mengakibatkan 

Rangers banyak ditinggalkan para pemainnya. Rangers merupakan klub sepak 

bola yang dibanggakan oleh masyarakat Skotlandia mengalami kebangkrutan dan 

jatuhnya ke devisi III yang berdampak kekecewaan masyarakat.100 

Kebangkrutan Rangers dijadikan bahan hinaan suporter Celtic di luar 

pertandingan old firm derby pada tahun 2012, suporter Celtic menerima tuduhan 

                                                             
98 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 
(16/11/2016, 18:35 WIB). 
99 Tumbangnya Glasgow Rangers Si Penguasa Skotlandia, diakses dalam 
http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150121072753-142-26127/tumbangnya-glasgow-
rangers-si-penguasa-skotlandia/ (16/11/2016, 19:25 WIB). 
100 Ibid. 

https://www.theguardian.com/football/2011/nov/20/teenage-football-fan-sectarian-violence
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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pembentangkan spanduk selama pertandingan berlangsung. Perilaku supporter 

tersebut dinyatakan sebagai perilaku suporter yang mengganggu dalam 

pertandingan Celtic melawan Norwich FC. Dalam spanduk yang dibentangkan 

oleh supporter Celtic terdapat  sosok zombie dan sebuah batu nisan dengan simbol 

Rangers di atasnya. Pada spanduk tersebut juga diperlihatkan proses evolusi 

manusia yang berlangsung terbalik dari manusia sempurna ke manusia kera. 

Keluhan yang diajukan kepada suporter Celtic yang membentangkan sepandung 

tersebut, berdampak pada dijatuhkannya hukuman pidana terhadap suporter 

Celtic.101  

Gambar 3.1 : Suporter Celtic membentangkan spanduk penghinaan 

terhadap Rangers 

Sumber : www.dailyrecord.co.uk 

101 Celtic face Scottish FA charge over ‘Zombie Rangers’ banner, diakses dalam 
 www.scotzine.com/2012/09/celtic-face-scottish-fa-charge-over-zombie-rangers-banner/ 
(09/01/2017, 10:00 WIB). 

http://www.dailyrecord.co.uk/
http://www.scotzine.com/2012/09/celtic-face-scottish-fa-charge-over-zombie-rangers-banner/
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3.1.5 Konflik Sektarian Tahun 2013-2014 

Pada tahun 2013 dan 2014 itensitas konflik sektarian antar suporter 

Rangers dan Celtic menurun karena tidak adanya pertemuan antar kedua klub 

dikarenakan turunnya Rangers ke Devisi III akibat bangkrutnya klub Rangers.102 

Kebagkrutan Rangers pada saat yang bersamaan dengan kejadian tersebut, 

menimbulkan banyak spekulasi mengenai konspirasi politik pada referendum 

yang akan dilakukan pada tahun 2014 di Skotlandia. Sebuah artikel yang ditulis 

oleh seorang wartawan sepak bola ditahun 2012 yang mengutip komentar Perdana 

Menteri Skorlandia Alex Salmond yang menyatakan bahwa klub Celtic 

diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan Rangers dan sebaliknya Celtic 

tidak akan bertahan tanpa Rangers. Komentar Alex Salmond dalam menanggapi 

persetruan antara suporter Rangers dan Celtic banyak dikritisi oleh petinggi 

pemerintah.103 Komentar Alex Salmond juga mengundang kekecewaan dari 

suporter Celtic.104  

Dalam komentar tersebut Alex Salmond juga berpendapat bahwa Rangers 

merupakan bagian dari Skotlandia, yang terkesan mengesampingkan Celtic 

sebagai bagian dari Skotlandia, meskipun Celtic memiliki prestasi. Hal tersebut 

menyebabkan melemahnya identitas masyarakat di Skotlandia Karena adanya 

102 Bangkrut, Klub Sepak Bola Raksasa Ini Terdegradasi, diakses dalam 
http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/internasional-2/12/07/14/m7501u-bangkrut-klub-
sepak-bola-raksasa-ini-terdegradasi (26/10/2016, 23:10 WIB). 
103 Football journalist Hugh Keevins uses Rangers crisis to attack Alex Salmond, diakses dalam 
http://www.newsnet.scot/nns-
archive/index.php?option=com_content&view=article&id=4380:football-journalist-hugh-keevins-
uses-rangers-crisis-to-attack-alex-salmond&catid=4:commentary&Itemid=35 (16/01/2017, 08:15 
WIB). 
104 Interest' in Rangers purchase, diakses dalam 
 http://www.eurosport.com/football/spl/2011-2012/interest-in-rangers_sto3156427/story.shtml 
(16/01/2017, 08:40 WIB). 

http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/internasional-2/12/07/14/m7501u-bangkrut-klub-sepak-bola-raksasa-ini-terdegradasi
http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/internasional-2/12/07/14/m7501u-bangkrut-klub-sepak-bola-raksasa-ini-terdegradasi
http://www.newsnet.scot/nns-archive/index.php?option=com_content&view=article&id=4380:football-journalist-hugh-keevins-uses-rangers-crisis-to-attack-alex-salmond&catid=4:commentary&Itemid=35
http://www.newsnet.scot/nns-archive/index.php?option=com_content&view=article&id=4380:football-journalist-hugh-keevins-uses-rangers-crisis-to-attack-alex-salmond&catid=4:commentary&Itemid=35
http://www.newsnet.scot/nns-archive/index.php?option=com_content&view=article&id=4380:football-journalist-hugh-keevins-uses-rangers-crisis-to-attack-alex-salmond&catid=4:commentary&Itemid=35
http://www.newsnet.scot/nns-archive/index.php?option=com_content&view=article&id=4380:football-journalist-hugh-keevins-uses-rangers-crisis-to-attack-alex-salmond&catid=4:commentary&Itemid=35
http://www.eurosport.com/football/spl/2011-2012/interest-in-rangers_sto3156427/story.shtml
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budaya politik Irlandia dan Katolik dalam asosiasi suporter Celtic.105 Hal ini 

berdampak pada suporter Celtic dan Rangers yang kerap menunjukkan identitas 

kelompoknya yang berlawanan sebagai aksi perlawanan satu sama lain. 

Suporter Celtic yang mengakui bukan mereka bukan warga Skotlandia, 

juga menginginkan kemerdekaan Skotlandia untuk bergabung bersama Irlandia. 

Hasil survei pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 45% memilih kemerdekaan 

Skotlandia dan 55% memilih Skotlandia tetap bersama Britania Raya.106 Survei 

menyatakan bahwa suporter sepak bola Celtic mempengaruhi hasil survei untuk 

kemerdekaan Skotlandia dan begitu sebaliknya dengan suporter Rangers yang 

tidak menginginkan kemerdekaan Skotlandia.107 

Perbedaan budaya di Skotlandia menjadi pengaruh besar terhadap 

perdebatan kemerdekaan Skotlandia. Persaingan old firm derby sangat 

berpengaruh terhadap perpecahan politik, perbedaan pendapat yang disebabkan 

oleh perbedaan agama. Suporter Celtic yang menduduki pejabat tinggi di 

Skotlandia adalah Jim Murphy, George Galloway dan mantan ketua klub dan 

Menteri cabinet John Reid, mereka adalah pendukung terkuat, anggota partai 

buruh dan anggota komunitas Katolik di Skotlandia. Jim Murphy yang menjabat 

sebagai ketua buruh Skotlandia memprioritaskan untuk memilih kemerdekaan 

Skotlandia dan berupaya mengagalkan pelegalan undang-undang sepak bola 

                                                             
105Independent thinking: Why Celtic fans are wary of Scottish nationalism, diakses dalam  
http://irishpost.co.uk/independent-thinking-celtic-fans-wary-scottish-nationalism/ (16/01/2017, 
09:00 WIB). 
106 Old Firm united as both Celtic and Rangers supporters back a Yes vote for referendum, poll 
reveals, diakses dalam 
http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/old-firm-united-both-celtic-3598872 (20/10/2016, 
00:14 WIB). 
107 Loc.Cit.  

http://irishpost.co.uk/independent-thinking-celtic-fans-wary-scottish-nationalism/
http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/old-firm-united-both-celtic-3598872
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dalam pemerintahan Skotlandia. Upaya lain yang dilakukan oleh Jim Murphy 

yaitu melindungi penduduk Skotlandia yang berasal dari Irlandia yang berlatar 

belakang agama Katolik.108  

Adanya perbedaan agama dan ideologi yang ada di Skotlandia juga 

membawa dampak pada diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat. Survei 

yang dilakukan oleh pemerintah Skotlandia pada tahun 2014 sebagai berikut :109 

1. 14% masyarakat Skotlandia mengalami diskriminasi agama, 5% dikucilkan 

dalam kehidupan sosial, 5% diskriminasi dalam pekerjaan atau promosi, 7% 

mengalami pelecehan karena keyakinan agama. 

2. Masyarakat yang memeluk agama katolik cenderung mengalami diskriminasi 

pekerjaan dan kehidupan sosial 

3. Suporter Celtic yang berhubungan dengan Irlandia Utara dan Republik 

Irlandia yang tinggal dan menetap di Skotlandia yang mengalami banyak 

diskriminasi dalam kehidupan mereka. 

4. Survei usia 18 hingga 24 tahun dari mereka yang berusia 65 tahun telah 

mengalami pelecehan dalam kehidupan mereka. 

5. Masyarakat minoritas mengungkapkan bahwa cenderung lebih memilih tidak 

mengatakan apa agama mereka 

 

 

                                                             
108 Old Firm match is a blast from the past for a post-referendum Scotland, diakses dalam 
http://theconversation.com/old-firm-match-is-a-blast-from-the-past-for-a-post-referendum-
scotland-36863 (21/10/2016, 21:16 WIB). 
109 Scottish Social Attitudes Survey 2014: Public Attitudes to Sectarianism in Scotland, diakses 
dalam www.gov.scot/Publications/2015/02/5330/9 (02/11/2016, 01:34 WIB). 

http://theconversation.com/old-firm-match-is-a-blast-from-the-past-for-a-post-referendum-scotland-36863
http://theconversation.com/old-firm-match-is-a-blast-from-the-past-for-a-post-referendum-scotland-36863
http://www.gov.scot/Publications/2015/02/5330/9
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Gambar 3.1 : Survei pemerintah Skotlandia tentang diskriminasi suporter 

sepak bola 

 

Sumber : www.gov.scot  

 

Survei yang dilakukan pemerintah pada tahun 2014 menghasilkan data 

diskriminasi agama terhadap suporter sepak bola dalam bentuk data diagram. 

Terdapat 3 permasalahan yang pertama diskriminasi di dalam kehidupan sosial, 

kedua diskriminasi dalam dunia pekerjaan hingga promosi, ketiga adanya 

ancaman dan pelecehan.  

Survei pertama diskriminasi kehidupan sosial seperti diskriminasi acara 

keagaman atau yang lainnya mencapai, dibandingkan  dengan suporter Celtic 

perbandingan keduanya 3:8, dimana suporter Celtic mengalami diskriminasi yang 

lebih besar seperti acara keagamaan, tidak diundang acara pernikahan, dan acara 

kegiatan anak-anak di sekolah. Kedua diskriminasi dalam dunia pekerjaan 

suporter Rangers dan Celtic memiliki perbandingan 2:16, terlihat bahwa kaum 

minoritas banyak mendapatkan diskriminasi terutama dalam pekerjaan bahkan 

http://www.gov.scot/
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dalam mendapatkan promosi. Ketiga adanya pelecehan dan ancaman, 

perbandingan suporter yang mendapatkan perlakuan tersebut dari suporter 

Rangers dan Celtic 8:22, banyaknya korban yang melaporkan bahwa suporter 

Celtic banyak mendapatkan ancaman dan pelecehan terkait sektarian, suporter 

Celtic juga menyatakan bahwa hidupnya selama ini tidak nyaman akibat 

banyaknya ancaman dan korban pelecehan yang terjadi.  

Diskriminasi yang diterima oleh suporter Celtic jauh lebih besar 

dibandingkan dengan supoter Rangers. Selain diskriminasi yang terjadi antara 

suporter Rangers dan Celtic, diskriminasi juga dirasakan oleh suporter dari klub 

lain dan yang bukan termasuk suporter sepak bola Rangers dan Celtic, akan tetapi 

mereka kebanyakan berhubungan dengan Irlandia Utara atau Republik Irlandia. 

3.1.6 Konflik Sektarian Tahun 2015 

Pertandingan pertama old firm derby antara Rangers dan Celtic setelah 

jatuhnya Rangers ke devisi III pada 1 Februari 2015 terjadi kerusuhan yang 

melibatkan anak-anak usia 10 tahun yang mengikuti ayahnya menonton 

pertandingan Rangers, anak tersebut terkena lemparan botol dari luar bus yang 

ditumpanginya hal tersebut dilakukan oleh suporter Celtic. Akibatnya anak 

tersebut mendapatkan luka serius patah rahang sehingga mendapatkan jahitan dan 

pengobatan pada patah tulangnya, kepolisian mengungkapkan bahwa 58 orang 

telah dilaporkan karena pelanggaran pada pertandingan old firm derby tersebut. 110 

Kondisi di dalam lapangan terdapat pelanggaran lainnya dimana suporter 

Celtic melakukan provokasi dengan menggunakan bendera dan spanduk dengan 
                                                             
110 Ten-year-old boy hit with bottle in Old Firm violence, diakses dalam 
http://www.express.co.uk/news/uk/556026/Boy-10-hit-with-bottle-in-Old-Firm-violence 
(26/10/2016, 23:29 WIB). 

http://www.express.co.uk/news/uk/556026/Boy-10-hit-with-bottle-in-Old-Firm-violence
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berbagai hinaan yang ditunjukkan untuk jatuhnya Rangers ke devisi III. Suporter 

Rangers juga menyanyikan lagu yang berbau sektarianisme akibat kekalahan 

Rangers melawan Celtic 0-2 akibat perbuatannya Jamie Gent dipenjara karena 

menyanyikan lagu sektarian, mengeluarkan komentar rasis dan mengacam 

seorang polisi dengan kekerasan.111 Selain itu terdapat penangkapan lainnya 

sebanyak 37 termasuk 12 suporter pelanggaran sektarinisme.112 

Pertandingan sepak bola menjadi mobilitas kedua suporter Rangers dan 

Celtic, akan tetapi menurunnnya konflik sektarian pada suporter semakin 

berkurang setelah jatuhnya Rangers. Menurut survei sektarian pada takhir tahun 

2014 yang berhubungan dengan sepak bola turun hingga 405 dari 267 ke 203.113 

Konflik sektarian yang terjadi antar supporter Rangers dan Celtic merupakan 

kecemasan permasalahan perekonomian di Skotlandia, sedangkan sepak bola 

yang menjadi identifikasi atau mobilisasi permasalahan bahkan sepak bola 

menjadi simbol bagi suporter untuk saling membunuh satu sama lain.  

Suporter Celtic membawa spanduk yang berukuran besar dibentangkan 

dalam pertandingan old firm derby. Tulisan pada spanduk tersebut mengandung 

unsur sektarian, dimana terdapat kata “Hun” yang bermana penghinaan suporter 

Celtic kepada suporter Rangers dalam konteks masyarakat Skotlandia yang 

                                                             
111 Celtic and Rangers avoid disciplinary action after sectarian chants and flares during their 
Scottish League Cup semi-final clash, diakses dalam 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2955982/Celtic-Rangers-avoid-disciplinary-
action-sectarian-chants-flares.html (10/11/2016, 23:00 WIB). 
112 Sectarianism ‘will not be tolerated’, diakses melalui http://www.hawick-
news.co.uk/news/local-headlines/sectarianism-will-not-be-tolerated-1-3688839 (09/01/2017, 10:00 
WIB). 
113 Hugh Reilly: Unwelcome return of Old Firm derby, diakses dalam 
http://www.scotsman.com/news/opinion/hugh-reilly-unwelcome-return-of-old-firm-derby-1-
3592889 (26/10/2016, 23:00 WIB). 

file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Celtic%20and%20Rangers%20avoid%20disciplinary%20action%20after%20sectarian%20chants%20and%20flares%20during%20their%20Scottish%20League%20Cup%20semi-final%20clash,%20diakses%20dalam%20http:/www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2955982/Celtic-Rangers-avoid-disciplinary-action-sectarian-chants-flares.html
file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Celtic%20and%20Rangers%20avoid%20disciplinary%20action%20after%20sectarian%20chants%20and%20flares%20during%20their%20Scottish%20League%20Cup%20semi-final%20clash,%20diakses%20dalam%20http:/www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2955982/Celtic-Rangers-avoid-disciplinary-action-sectarian-chants-flares.html
file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Celtic%20and%20Rangers%20avoid%20disciplinary%20action%20after%20sectarian%20chants%20and%20flares%20during%20their%20Scottish%20League%20Cup%20semi-final%20clash,%20diakses%20dalam%20http:/www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2955982/Celtic-Rangers-avoid-disciplinary-action-sectarian-chants-flares.html
file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Celtic%20and%20Rangers%20avoid%20disciplinary%20action%20after%20sectarian%20chants%20and%20flares%20during%20their%20Scottish%20League%20Cup%20semi-final%20clash,%20diakses%20dalam%20http:/www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2955982/Celtic-Rangers-avoid-disciplinary-action-sectarian-chants-flares.html
http://www.hawick-news.co.uk/news/local-headlines/sectarianism-will-not-be-tolerated-1-3688839
http://www.hawick-news.co.uk/news/local-headlines/sectarianism-will-not-be-tolerated-1-3688839
http://www.scotsman.com/news/opinion/hugh-reilly-unwelcome-return-of-old-firm-derby-1-3592889
http://www.scotsman.com/news/opinion/hugh-reilly-unwelcome-return-of-old-firm-derby-1-3592889
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beragama Protestan. Pada perkembangannya kata Hun digunakan oleh supporter 

Celtic untuk menghina supporter Rangers. Tidak hanya suporter bahkan stricker 

Celtic John Guuidetti pada tahun 2015 menyanyikan lagu dengan memasukkan 

kata Hun di liriknya dalam sebuah wawancara di TV, hal tersebut memancing 

kemarahan suporter Rangers dengan harapan pemerintah Skotlandia memberikan 

tindakan kepada stricker Celtic tersebut, akan tetapi SFA (Scottish Football 

Association) hanya memberikanperingatan terhadap siaran TV yang mengandung 

komentar ofensif. Pelanggaran yang dilakukan oleh suporter Celtic tidak hanya 

melalui nyanyian dan slogan di dalam banner, tetapi juga melalui media sosial 

dalam bentuk postingan yang berisi ancaman pada situs diskusi suporter 

Rangers.114  

Calon Parlemen SNP (Scottish National Party) yaitu Brendan O'Hara 

menulis komentar rasis di  internet pada tahun 2015, menggunakan nama samaran 

yaitu “spikeybhoy”. kejadian tersebut merupakan pelanggaran yang mana O’Hara 

menulis komentar di dalam situs suporter Celtic, telah diketahui bahwa O’Hara 

merupakan suporter Rangers. Selain itu O’Hara pernah menggambarkan mantan 

striker Celtic yaitu Maurice Johnston sebagai seekor tikus, selain itu O’Hara juga 

menuliskan bahwa Johnston seharusnya tidak pernah berada dan tidak akan 

memnunjukkan dirinya di Glasow, Johnston sendiri selain mantan striker juga 

pernah berada di klub Rangers sebagai seorang Katolik Roma. Hal tersebut 

semakin mempersulit O’Hara untuk maju dalam pencalonan karena lawan 

                                                             
114 Celtic striker John Guidetti gets a rap on the knuckles for singing "the huns are deid" in TV 
interview, diakses dalam http://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/celtic-striker-
john-guidetti-gets-5608812 (31/03/2017, 20:14 WIB). 

http://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/celtic-striker-john-guidetti-gets-5608812
http://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/celtic-striker-john-guidetti-gets-5608812
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politiknya menentang adanya pealanggaran sektarian yang tidak dapat diterima di 

Skotlandia, banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terait perilaku 

O’Hara yang melanggaran sektarian, O’Hara juga mengakui kesalahannya dan 

terus terang bahwa O’Hara sering melakukan pelanggaran sektarian bahkan 

ditengah-tengah suporter Rangers ketika menyaksikan pertandingan old firm 

derby.115 

 

 

                                                             
115 Bigoted language shame of would-be SNP MP, diakses dalam 
 http://www.express.co.uk/news/uk/572961/Bigoted-language-shame-would-be-SNP-MP 
(29/10/2016, 20:14 WIB). 

http://www.express.co.uk/news/uk/572961/Bigoted-language-shame-would-be-SNP-MP

