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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari oleh sebagian besar 

masyarakat dunia. Penggemar olahraga dalam suatu kelompok biasanya sama 

sekali tidak mengenal usia, jenis kelamin, agama maupun suku bangsa. Dalam 

olahraga sepakbola, setiap individu bebas mengekspresikan kecintaan mereka 

akan sepakbola dan tim-tim yang mereka dukung dan pemain sepakbola yang 

mereka puja. 

Dalam olahraga sepak bola ini memiliki beberapa kunci penting yang tidak 

dapat dipisahkan yakni suporter dan pemain. Umumnya  olahraga sepakbola 

terdiri dari 11 pemain dalam masing-masing tim. Sebuah tim sepak bola terdiri 

dari beberapa posisi yakni penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang. 

Jumlah setiap posisi itu tergantung dengan pola permainan yang dikembangkan 

dan diterapkan oleh pelatih. 

Supporter merupakan sebuah kelompok amnesia yang tergabung dalam 

sebuah pemikiran dan kesamaan pada sebuah hal, menurut Chols, kata supporter 

berasal dari kata kerja (verb) dalam bahasa Inggris to support dan akhiran 

(suffict)-er. To support artinya mendukung sedangkan akhiran –er menunjukan 

pelaku. Jadi supporter dapat diartikan sebagai orang yang memberikan supporter 

atau dukungan (chols dan Hassan, 2005:85) 
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Supporter sendiri merupakan elemen yang sangat penting dalam 

sepakbola. Tanpa supporter, atmosfer dalam pertandingan sepakbola akan terasa 

hambar dan sepi. Suporter juga ibarat pemain kedua belas bagi suatu klub 

sepakbola dan juga pendongkrak semangat untuk pemain, selain itu juga menjadi 

sumber pendapatan tim. Sepakbola adalah salah satu olahraga yang sangat 

membutuhkan keberadaan supporter.  

Dalam perkembangannya sepak bola, supporter tidak hanya datang ke 

stadion untuk mendukung tim kesayangannya saat bertanding, akan tetapi mereka 

dapat menjaga solidaritas antar supporter dengan membentuk fans klub sepakbola 

karena dengan cara ini para supporter dapat kompak, maka atmosfer dalam setiap 

kegiatan yang diselenggarakan oleh fans club akan penuh dengan semangat tiap 

fans club terhadap klub sepak bola yang mereka cintai. Namun ada juga beberapa 

sifat negative suporter yang ditimbulkan dari perkembangan sepak bola ini 

misalnya sering terjadi kerusuhan antar sesama pendukung sepak bola hingga 

nyawa jadi taruhannya, tidak hanya kerugian nyawa saja namun kerugian yang 

diperoleh club dikarenakan adanya sanksi dari pihak penyelenggara turnamen, 

sehingga pihak club sepak bola tidak segan-segan membayar uang denda banyak 

dikarenakan ulah suporter yang dibelanya anarkis.  

Salah satu negara yang memiliki kompetisi sepakbola besar dan terkenal 

didunia adalah negara Inggris dengan kompetisinya bernama English Premier 

League (EPL). EPL menjadi kompetisi yang banyak menyita perhatian dunia 

khususnya dalam hal suporter, dan salah satu klub EPL yang memiliki suporter 

lokal di Indonesia adalah klub Chelsea FC. Chelsea FC atau The Blues sangat 
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terkenal sebagai klub yang memiliki suporter loyalitas dan fanatisme tinggi, 

bahkan termasuk dalam 5 suporter paling hooligan di Inggris dan ditakuti oleh 

suporter inggir lainnya. Chelsea FC  merupakan klub terbesar di negara Inggris, 

dari segi prestasi, klub sepakbola Chelsea FC mentereng, bahkan jika melihat 10 

tahun terakhir klub Chelsea FC  mampu berprestasi lagi. Untuk di negara 

Indonesia, suporter Chelsea FC tergabung dalam komunitas “Chelsea Indonesia 

Suporter Club (CISC)” dan salah satu cabang fanbase yang ada di Indonesian 

adalah Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) regional Gresik. 

 Untuk menjaga kekompakkan dan solidaritas antar anggota dibutuhkan 

komunikasi yang bagus dan baik, sehingga tercipta hubungan antar anggota yang 

harmonis. Ada beberapa cara untuk mempererat kebersamaan dan kekompakkan 

yang dapat kita lakukan. Diantaranya adalah Kegiatan yang biasa dilakukan oleh 

komunitas bola yaitu dengan mengadakan acara nonton bareng (nobar), 

nongkrong bareng (kopdar), olah raga bareng seperti badminton atau futsal, dan 

kegiatan sosial yang mana berguna untuk mempererat pertemanan dan solidaritas 

antar anggotanya dengan masyarakat sekitar diluar komunitas tersebut. Hal 

tersebut juga biasa yang dilakukan oleh komunitas fans klub yang ada di luar 

negeri. Melalui komunikasi yang baik antar anggotanya yang dikoordinir dengan 

baik pula oleh ketuanya dan anggotanya. Hal ini memiliki peran sangat penting 

untuk menambah kebersamaan dan kekompakkan bagi anggotanya. 

Di Indonesia sendiri, sudah banyak komunitas-komunitas pecinta klub 

sepak bola, baik itu klub sepakbola dalam negeri hingga luar negeri. Komunitas 

pecinta sepakbola digunakan sebagai wadah para supporter klub sepakbola 



4 
 

yang mereka dukung dan cintai. Kita juga bisa menemukan dan mencari 

komunitas-komunitas pecinta klub-klub Eropa dengan melakukan pencarian di 

web sport/olahraga. Banyaknya komunitas pecinta sepakbola seperti, bonek 

mania untuk penggemar Persebaya Surabaya, The JackMania untuk penggemar 

Persija Jakarta, LA Mania untuk penggemar Persela Lamongan, Arsenal 

Indonesia Supporter (AIS) untuk penggemar Arsenal, United Indonesia (UI) 

untuk penggemar Manchester United, Milanisti untuk penggemar AC Milan, 

Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) untuk penggemar Chelsea  dan masih 

ada banyak lagi. 

Kelompok-kelompok supporter telah terbentuk di berbagai sudut belahan 

negara. Bahkan setiap club di dunia mempunyai pasti mereka mempunyai 

kelompok supporter sendiri. Salah satu jumlah member kelompok supporter besar 

adalah Chelsea FCyang menamakan kelompok suporternya adalah the blues. 

Dimana member atas the blues sedunia mencapai 135 juta
. 

Begitu pula di 

Indonesia, the blues telah menjadi bagian penting diantara supporter Chelsea FC 

di Indonesia yang mencapai 9.837 orang pada tahun 2016 saat pendataan anggota 

member dan tersebar di seluruh Indonesia  

Para supporter Indonesia yang sudah tergabung dalam member the blues 

ini kemudian secara internal membentuk suatu kelompok baru dimana mereka 

menamakan Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) yang dimana sudah tersebar 

di seluruh Indonesia yang sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas 

dimasing-masing wilayah di Indonesia dan sudah secara resmi dipatenkan 

member oleh the blues. 
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CISC adalah kepanjangan dari Chelsea Indonesia Supporters Club, Chelsea 

Indonesia didirikan pada tanggal 7 Oktober 2003 dan disahkan pendiriannya 

secara hukum dengan “Akte Notaris: Perkumpulan Chelsea Indonesia Supporters 

Club (CISC)” pada tanggal 22 Desember 2003, oleh Notaris Yulina Sianipar, SH 

di Jakarta. Dan Chelsea Indonesia Supporters Club (CISC) telah resmi mejadi 

official Supporters Club of Chelsea FC dari musim 2008-2009  

http://www.chelseafc.or.id/tentang-kami/ (Diakses 07 maret 2017. 20.47 WIB) 

Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) adalah suatu kelompok yang 

berbasis komunitas untuk mewadahi teman-teman dikota gresik untuk menjadi 

suatu visi dan misi dan bergerak untuk menjalin hubungan para masyarakat yang 

menyukai Chelsea FC. Komunitas ini berkumpul pada tanggal 21 februari 2014 

dan baru diakui CISC regional gresik pada tahun 2015 pada tanggal 21 februari 

oleh ketua Daerah Jawa Timur. Meskipun Chelsea FC merupakan tim sepak bola 

yang berasal dari kota London, Inggris, dan mereka tidak bisa mendukung tim 

secara langsung di stadion, tetapi mereka tetap menunjukan dukungannya dengan 

berbagai cara. Contohnya seperti mengadakan acara nonton bareng di setiap 

pertandingan Chelsea FC, dukungan melalui media sosial, serta acara Gathering 

Nasional yang di ikuti seluruh komunitas Fans Chelsea dari berbagai daerah di 

Indonesia. 

Keberadaan supporter CISC Gresik ini merupakan salah satu kelompok 

penting yang wajib ada dalam suatu pertandingan sepak bola khususnya 

Chelsea FC  agar tidak terasa hambar bagi pecinta Club Chelsea FC ini. 

Kelompok supporter merupakan fenomena lebih lanjut dari legalisasi 

komunitas pendukung suatu kesebelasan. Supporter merupakan orang yang 

http://www.chelseafc.or.id/tentang-kami/
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memberikan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme 

terhadap tim (Soekanto, 1990:93). 

Banyaknya pengikut dari Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik  

juga berdampak pada munculnya beberapa maslah koordinasi antara sesama 

kelompok suporter Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) Gresik dimana 

susahnya menjalankan komunikasi dikarenakan para anggotannya kebanyakan 

sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga kebanyakan 

terjalinnya komunikasi hanya melalui sosial media, dengan cara seperti ini para 

anggotannya mengertahui kapan waktunya kegiatan olahraga, sosial, dan nonton 

bareng sebagai sarana untuk bertemunya para anggota. 

Dari penjelasan singkat diatas mengenai sepak bola dan komunitas, 

peneliti tertarik meneliti salah satu komunitas pecinta klub sepak bola yang ada di 

Gresik yakni Chelsea Indonesia Supporter Club (CISC) Gresik atau biasa dikenal 

dengan CISC Gresik. Peneliti tertarik untuk meneliti CISC Gresik karena 

komunikasi kelompok dalam sebuah komunitas sepak bola sangat penting 

mengingat bahwa komunitas sepak bola yang sekaligus merupakan supporter dan 

menjadi bagian yang penting dalam klub sepak bola Chelsea Selain itu, 

komunikasi kelompok ini menjadi penting karena melihat bahwa komunikasi 

dalam Chelsea Indonesia Supporter Club (CISC) Gresik masih terdapat kendala 

seperti kurangnya komunikasi yang baik sesame anggota sehingga berdampak 

kepada kegiatan-kegiatan rutin seperti nonton bareng atau futsal terbilang sedikit 

yang ikut berpartisipasi, sehingga timbal balik komunikasi yang terjadi belum 

tercapai dikarenakan para anggotanya kebanyakan sibuk dengan kegiatanya 

sehari-hari seperti masih sekolah, bimbingan belajar, mahasiswa dan adapula yang 
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kerja. Dengan demikian komunikasi yang terjalin dari para anggotanya 

kebanyakan melalui sosial media untuk menyesuaikan dengan waktu kumpul. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti dapat menyimpulkan masalah 

penelitian adalah:  

1. Bagaimana pola komunikasi kelompok Chelsea Indonesia Supporter Club 

(CISC) Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat mengindetifikasi masalah 

peneliti adalah: 

1. Mengetahui pola komunikasi kelompok Chelsea Indonesia Supporter Club 

(CISC) Gresik? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan Ilmu Komunikasi secara 

umum dan mengembangkan komunikasi kelompok secara khusus dan 

menjadikan referensi secara mendalam bagi penelitian kedepannya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

A. Manfaat bagi Chelsea Indonesia Supporter Club Chapter Gresik (CISC 

Gresik) 

Penelitian ini berguna sebagai masukkan, evaluasi, dan informasi 

kedepanya terutama bagi kelompok Chelsea Indonesia Supporter Club Chapter 
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Gresik (CISC Gresik) dalam melakukan proses komunikasi untuk 

meningkatkan hubungan dengan sesama anggota yang juga notabennya sebagai 

pendukung Chesea FC. 

B. Manfaat bagi Kelompok/Komunitas-Komunitas 

Penelitian ini berguna untuk masukan, reverensi, dan informasi 

terutama bagi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat maupun komunitas 

lain yang ada di kota Gresik maupun di Indonesia dalam melakukan proses 

komunikasi untuk meningkatkan hubungan dengan para anggotanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


