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ABSTRAK
Suporter dan sepakbola adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan,
dimana ada sepakbola disitu juga ada suporter, tidak memandang tua,
muda, maupun anak-anak. Kecintaan mereka terhadap tim sepak bola
yang dibelanya telah mengubah pikiran normal manusia. Berbagai atribut
seperti kaos, bendera, maupun spanduk dengan berbagai warna
kebesarannya merah, hijau, maupun biru telah menjadi simbol dan
identitas mereka.
Kerusuhan suporter bukan hal yang baru dalam dunia persepakbolaan.
Gengsi dan harga diri mereka dipertaruhkan ketika tim kesayangannya
bertanding. Suporter sebagai penyemangat disaat tim kesayangan
mereka membutuhkan suntikan psikologis dengan nyanyian, tarian dan
teriakan.
Fanatisme yang berlebihan dari suporter dalam mendukung tim
kesayangannya kadangkala berubah menjadi kerusuhan atau tindak
anarkisme dengan merusak berbagai fasilitas umum. Tindakan kerusuhan
suporter ini semakin anarkis ketika terjadi gesekan antara dua kelompok
suporter, meskipun misi perdamaian sudah dilakukan banyak kelompok
suporter di Indonesia. Inilah yang merusak kaidah Pancasila khususnya
sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia”.

1. LATAR BELAKANG MASALAH
Persepakbolaan Indonesia yang sudah dikenal dikancah
dunia yang terdiri dari dua kompetisi yang bergengsi yaitu kompetisi
Liga Indonesia dibawah naungan PSSI yang memiliki beberapa
divisi dari divisi tiga hingga divisi super liga, dan kompetisi liga baru
diluar naungan PSSI yaitu Liga Primer Indonesia. Terdapat banyak
tim dari tiap daerah di Indonesia yang biasanya diwakili oleh
beberapa tim, dimana satu sama lain saling berkompetisi untuk
mendapatkan gelar yang tertinggi dan menjadi tim yang dipandang
oleh masyarakat Indonesia. Dibalik persepakbolaan Indonesia juga
tidak luput dari adanya suporter yang selalu memberi warna dalam
ajang kompetisi sepak bola di Indonesia, tidak hanya kaum laki-laki
saja,

kaum

perempuan

pun

ikut

serta

dalam

mewarnai

persepakbolaan di Indonesia, dari anak kecil hingga dewasa.
Sepak bola tanpa suporter itu dapat diibaratakan seperti sayur
tanpa garam, tidak memiliki rasa alias hambar. Tidak hanya di
Indonesia, diluar negeri pun juga selalu ada supporter dalam
persepakbolaanya. Contoh kelompok suporter yang berada di
Indonesia, Aremania (Arema), Slemania (PSS Sleman), Jack Mania
(Persija Jakarta), Viking (Persib Bandung), Brajamusti (PSIM
Jogjakarta), Bonek Mania (Persebaya Surabaya), Pasoepati (Persis
Solo), Paser Bumi (Persiba Bantul), Panser Biru (PSIS Semarang)
dan masih banyak lainnya. Sepakbola membutuhkan suporter agar
sepakbola mampu terus berjalan, dimana suporter mendukung
tidak hanya moral, akan tetapi suporter juga mendukung dari sisi
materil, seperti membeli karcis untuk melihat secara langsung
sepak bola di dalam stadion, dan menjadi konsumen para sponsor
yang telah mendukung berjalannya kompetisi persepakbolaan di
Indonesia. Akan tetapi negara berpenduduk nomor empat terbesar
di dunia yang prestasi sepakbolanya mati di pentas dunia akibat
kungkungan budaya yang tidak menunjang dan salah urus, justru
suporternya menjadi lubang hitam. Energi maha dahsyat yang

menyedot habis sisi-sisi positif sepakbola. Tindak kekerasan,
kerusuhan, jatuhnya korban baik luka atau tewas, rusak dan
terganggunya ketertiban, tata sosial sampai prasarana umum,
merupakan citra buruk yang melekat pada suporter sepakbola.
Suporter divonis memperburuk citra sepakbola, juga menjadi
problema sosial serius bangsa dan negara dalam menjaga
persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
2. RUMUSAN MASALAH
a. Apa hubungan suporter dengan tim yang didukung?
b. Perlukah sebuah tim memiliki kelompok suporter?
c. Bagaimana perkembangan terkini suporter sepak bola di
Indonesia?
d. Mengapa suporter cenderung melakukan aksi anarkis yang
dapat menimbulkan konflik antar suporter?
e. Apakah konflik antar suporter melenceng dari kaidah-kaidah
Pancasila?
f. Apa solusi yang tepat untuk mengatasi konflik antar suporter di
Indonesia?
3. PENDEKATAN SOSIOLOGIS
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa
yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat
yang berbeda-beda pula. Namun demikian, perberdaan itu harus
didasari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada
setiap manusia atau suku bangsa sebagai makhluk pribadi, dan
dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian dengan adanya
kesatuan asas kerokhanian yang kita miliki, maka perbedaan itu
harus

dibina

kearah

suatu

kerjasama

dalam

memperoleh

kebahagian bersama pula. Dengan adanya kesamaan dan
kesatuan

asas

kerokhanian

dan

kesatuan

ideologi,

maka

perbedaan itu perlu diarahkan pada suatu persatuan. Maka

disinilah letak fungsi dan kedudukan asas kerokhanian Pancasila
sebagai asas kerokhanian

proses sebagai asas persatuan

kesatuan dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah
ini

maka

membina,

membangkitkan,

memperkuat,

dan

mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan
menjadi sangat penting artinya, sehingga persatuan dan kesatuan
tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.
Perbedaan adalah bawaan dari manusia sebagai makhluk
pribadi. Namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai dan
makhluk sosial dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus
senantiasa ada dalam keseimbangan yang serasi dan harmonis
yang harus dilaksanaka penjelmaannya dalam hidup bersama yaitu
dalam suatu negara Indonesia. Hal inilah yang sering disebut
sebagai asas kekeluargaan. Maka perbedaan-perbedaan itu
tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
karena memiliki daya penarik kearah kerjasama yang saling dapat
diketemukan dalam perbedaan dan sintesa yang ,memperkaya
masyarakat sebagai suatu bangsa.
4. PEMBAHASAN
Suporter adalah bagian penting dalam dunia sepakbola,
karena fungsi utama suporter adalah sebagai penyemangat tim
sepak bola dalam sebuah pertandingan. Suporter sering juga
disebut sebagai pemain ke-12 dalam permainan sepak bola karena
perannya sangat penting dalam sebuah pertandingan sepak bola,
bayangkan saja dalam pertandingan sepak bola tidak dihadiri oleh
para suporter, sepertinya ada yang kurang dalam pertandingan
tersebut. Suporter biasanya memiliki kostum yang berkaitan
dengan kostum tim sepak bola itu sendiri, baik motif, warna, atau
bentuk kostum. Suporter memiliki tugas yang bisa dibilang hampir
sama dengan tugas pemain yang bermain ± 90 menit dalam suatu
pertandingan, dengan tugas menyanyi, menari, serta memukul alat

musik yang berbau penyemangat seperti drumband. Tetapi dalam
perkembangannya suporter yang tadinya sebagai penyemangat
sebuah tim dan memeriahkan suatu pertandingan sepakbola sudah
melenceng dari tujuannya.
Suporter sangat penting bagi sebuah tim. Mereka bukan
hanya

sekedar

penonton,

yang

hanya

mengamati

sebuah

pertandingan saja, akan tetapi suporter memberikan yang lebih dari
seorang penonton. Nilai lebih dari suporter adalah membeli tiket
sebagai pemasukan dana tim yang berguna untuk mengelola
stadion yang dimiliki oleh sebuah tim, tidak hanya sebagai
penonton pasif atau penonton yang tujuannya hanya menonton
saja melainkan sebagai penonton dan sebagai pendukung,
pemeriah dalam suatu pertandingan dengan atribut, tarian,
nyanyian dan tepuk tangan yang memberikan warna dalam
pertandingan tersebut, dan sebagai teman untuk pemain-pemain
yang ada di dalam tim tersebut.
Perkembangan suporter di Indonesia saat ini sangat
menggelisahkan, tidak hanya sebagai pendukung sebuah tim,
tetapi juga sebagai pemicu kerusuhan. Kerusuhan antar suporter
saat ini semakin menjadi-jadi, bukan hanya antar negara,
melainkan antar kota, bahkan sempat terjadi kerusuhan suporter
sepak bola antar SMA. Kerusuhan ini tidak hanya merusak sarana
dan prasarana umum saja, korban jiwa pun sudah menjadi hal yang
biasa. Tidak sedikit pula suporter yang memiliki musuh dengan
suporter lain, baik dalam satu kota maupun luar kota.
Dalam pertandingan sepak bola saat ini menjadi adu gengsi
antar suporter, siapa yang anarkis itu yang menang, Budaya yang
sangat melenceng dilakukan oleh para suporter di Indonesia.
Seringkali kerusuhan antar suporter dalam pertandingan dipicu oleh
kekalahan tim yang didungkungnya oleh lawan mainnya, akan
tetapi masih ada beberapa faktor yang memicu terjadinya
kerusuhan tersebut, diantaranya, perseteruan abadi antar suporter

sepak bola terkait masalah sejarah dengan memiliki sejarah yang
selalu berseteru tiap kali bertemu dan ini dilestarikan oleh generasi
penerusnya. Lalu, kurang adilnya pengawas pertandingan yang
terkadang memicu emosi pemain dan suporter yang sering kali
disebut oleh suporter sebagai pengawas pertandingan suapan.
Kemudian, munculnya keberadaan suporter pengacau atau sering
disebut dengan hooligans yang memang sengaja datang ke
pertandingan untuk menciptakan suasana rusuh demi mencari
keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu provokasi yang dilakukan
antar suporter saat pertandingan berlangsung, seringkali dalam
mendukung tim kesayangannya, para suporter menciptakan yel-yel
yang bernuansa provokatif dan menjelek-jelekan kesebelasan
lawan. Hal-hal inilah yang juga menjadi pemicu terjadinya gesekan
hingga menimbulkan kekerasan dan kerusuhan. Beberapa kasus
kekerasan dan kerusuhan antar suporter dalam sepuluh tahun
belakangan ini, pada tanggal 25 April 2005 kerusuhan terjadi antara
kelompok suporter Persekabas Pasuruhan dengan kelompok
suporter Arema Malang yang mengakibatkan pemukulan wasit,
gawang dibakar dan stadion dirusak. Pada tanggal 8 Agustus 2005
kerusuhan terjadi antara kelompok suporter Persigo Gorontalo
dengan pemain Persiwa Wamena yang mengakibatkan 18 pemain
Persiwa Wamena mengalami luka-luka karena dikeroyok kelompok
suporter dari Persigo Gorontalo. Pada tanggal 4 September 2006
kerusuhan terjadi antara kelompok suporter Persebaya Surabaya
dengan kelompok suporter Arema Malang yang mengakibatkan
Peralatan media dirusak sehingga PT Telkom memperoleh rugi
sekitar 3,3 Miliar Rupiah, tiga buah mobil termasuk anteve yang
sedang meliput pertandingan pada waktu itu dibakar habis oleh
para kelompok suporter Persebaya Surabaya, puluhan suporter
luka-luka, 14 polisi dilaporkan luka-luka dan 25 panpel dianiaya
oleh kelompok suporter Persebaya Surabaya. Pada tanggal 14
Maret 2007 kerusuhan terjadi antara kelompok suporter Persita

Tangerang dengan kelompok suporter Persija Jakarta yang
mengakibatkan dua mobil dan satu ambulan dibakar serta suporter
dan aparat keamanan luka-luka. Masih banyak kasus kekerasan
dan kerusuhan yang terjadi dalam persepakbolaan di Indonesia.
(Suyatna, 2007: 6).
Berbeda dengan dahulu, suporter sepak bola datang ke
stadion untuk mendukung tim kesayangannya saja, akan tetapi
suporter saat ini datang untuk membuat kerusuhan juga, apakah
dengan dasar gengsi atau hanya sekedar melakukan aksi balas
dendam, baik dengan suporter lawan maupun sesama suporter tim
kesayangannya. Persatuan tidak dapat terjalin ketika dua kelompok
suporter datang untuk melihat tim kesayangannya masing-masing
dalam satu stadion. Hawa amarah dan emosi tak terkendalikan
karena yel-yel

yang

sedikit

mengejek atau

kekalahan tim

kesayangannya atas tim lawan, berujung dengan kerusuhan yang
luar biasa, tidak ada kata damai, suporter yang kuat itulah suporter
yang menang. Hal ini jelas menunjukan bahwa bangsa Indonesia
saat ini tidak menjunjung tinggi kaidah pancasila, khususnya
pancasila sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia”. Dimana bangsa
Indonesia saat ini tidak berpikir arti dari persatuan yang dimiliki
bangsa Indonesia terdahulu yaitu, berfikir bahwa bangsa Indonesia
dilahirkan dari satu nenek moyang, sehingga memiliki kesatuan
darah. Memiliki suatu wilayah dimana kita dilahirkan, hidup
bersama mencari sumber-sumber kehidupan. Memiliki kesatuan
sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan dibawah gemilangnya
kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan
sebagainya. Memiliki kesamaan nasib yaitu berada di dalam
kesenangan

dan

kesusahan,

dijajah

Belanda,

Jepang

dan

sebagainya. Memiliki satu ide, cita-cita satu kesatuan jiwa atau
asas kerohanian, dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu
negara Republik Indonesia. Dengan kata lain bangsa Indonesia
harus memiliki satu asas kerokhanian, satu pandangan hidup, dan

satu ideologi yaitu pancasila, yang ada dalam suatu negara
Proklamasi 17 Agustus 1945 (Notonagoro, 1975:15).
Inilah masalah yang sedang dihadapi di negara Indonesia
saat ini, dimana pemecahan masalah tidak hanya tergantung satu
individu saja, tetapi masalah dapat dipecahkan dan diberikan solusi
yang tepat dengan bantuan dari semua kalangan, baik dari
lembaga penyelenggara kompetisi, masing-masing tim sepak bola,
suporter dan peran dari pemerintah negara. Setiap masalah pasti
ada jalan keluar walau banyak resiko yang harus dihadapi. Untuk
solusi yang pertama, memperbaiki tatanan atau sistem liga yang
berada di Indonesia. Saat ini sistem liga di Indonesia tidak stabil,
dimana banyak divisi kompetisi yang membuat tim-tim sepak bola
merasa dirugikan, seperti contoh tim sepak bola yang berada di
divisi utama liga Indonesia, mereka berjuang keras untuk mendapat
peringkat pertama agar masuk dalam kompetisi yang lebih
bergengsi superliga Indonesia yaitu kompetisi nomor satu di
Indonesia, akan tetapi setelah menerima kemenangan dan masuk
dalam kompetisi superliga Indonesia, diisukan bahwa akan dibuat
kompetisi yang lebih bergengsi dan lebih dari superliga Indonesia
tersebut, yang membuat tim sepak bola di Indonesia patah
semangat untuk menggeluti kompetisi dan menimbulkan rasa benci
pada setiap suporter kepada persepakbolaan Indonesia sehingga
mengakibatkan tindak anarkis oleh para suporter. Solusi yang
kedua setelah tata lembaga persepakbolaan dibenahi adalah
menciptakan peraturan yang tegas dan tepat, baik untuk tim sepak
bola maupun suporter sepakbola. Peraturan ini tidak hanya
dilakukan dengan lisan atau tulisan saja, akan tetapi juga dilakukan
dengan suatu tindakan. Peraturan ini dapat berjalan dengan baik
jika

semua

kalangan

mematuhi

peraturan

tersebut,

dan

menjalankan peraturan itu dengan bersama-sama, tidak berat
sebelah yang artinya ketika suporter sudah mematuhi aturan yang
berlaku akan tetapi lembaga persepakbolaan malah tidak mematuhi

aturan tersebut, bukan hal yang tidak mungkin tindak anarkis
suporter akan terjadi. Solusi yang ketiga adalah mempererat tali
persaudaraan dan menghilangkan rasa balas dendam antar
suporter yang mungkin sudah sejak dari generasi lama, dengan
cara mempertemukan para suporter dalam satu acara berkumpul,
berpendapat, dan sharing hal-hal yang sekiranya memberikan
solusi dari konflik antar suporter yang berkepanjangan ini, dengan
tujuan menyadarkan dan membangun mental para suporter untuk
menjadi lebih baik. Solusi yang terakhir dan yang utama tedapat
dalam diri kita sebagai suporter, kesabaran dan keikhlasan dalam
menerima kekalahan tidak sombong ketika menerima kemenangan
adalah kunci utama. Budaya sopan santun yang menjadi ciri khas
bangsa Indonesia harus kita tanamkan kembali pada diri kita,
bukan hal yang tidak mungkin akan terciptanya suatu perdamaian
antar suporter dalam persepakbolaan di Indonesia.
Satu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh semua orang
bahwa pertandingan timnas negara Indonesia menjadi pemersatu
seluruh suporter sepak bola yang berada di tanah air Indonesia,
dari sabang sampai merauke berkumpul menjadi satu di Gelora
Bung Karno, Senayan, Jakarta, dengan memakai atribut berwarna
merah dan putih, berbaur menjadi satu, bernyanyi bersama dan
menari bersama tanpa adanya tindak anarkis antar suporter, dalam
mendukung tim kesayangan seluruh bangsa Indonesia yaitu Tim
Nasional Indonesia. Inilah satu hal yang mungkin bisa menjadi
pemersatu suporter tim sepak bola di Indonesia sehingga dapat
memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
5. KESIMPULAN
Dalam Pembahasan diatas menyimpulkan bahwa konflik
antar suporter di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor dari semua
elemen yang masuk dalam suatu persepakbolaan di Indonesia,
tidak hanya dari suporter saja, melainkan dari tim sepak bola serta

lembaga dan pemerintah yang mengurusi persepakbolaan tersebut.
Tidak sedikit konflik yang terjadi antar suporter di Indonesia yang
mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan rusaknya sarana dan
prasarana umum serta rusaknya citra bangsa Indonesia dikalangan
dunia.
Persatuan dan kesatuan Indonesia runtuh akibat adanya
konflik antar suporter di Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila
ke-3 dalam Pancasila seakan tidak diresapi kembali. tidak ada
keharmonisan dan ketentraman dalam mendukung tim sepakbola
kesayangan. Sifat anarki pada setiap suporter menjadikan konflik
antar kelompok suporter menjadi berkepanjangan.
Bukan hal yang mudah menciptakan perdamaian antar
suporter di Indonesia saat ini, sudah banyak solusi yang dilakukan
akan tetapi tidak tepat guna dalam memberikan solusi di saat
seperti ini. Kesabaran, keikhlasan, dan menghilangkan rasa balas
dendam serta menjunjung tinggi asas persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia pada sila ke-3 dalam Pancasila

terhadap

siapapun juga, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik
yang terjadi pada suporter di Indonesia. Sehingga konflik antar
suporter dapat dihapuskan dari sejarah persepakbolaan tanah air
Indonesia.

6. REFERENSI
Handoko, Anung. 2008. Sepak Bola Tanpa Batas. Yogyakarta :
Kanisius
Ismaun. 1981. Pancasila dasar Filsafat Negara Republik Indonesia.
Bandung : Carya Remaja
Notonagoro. 1975. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta :
Pantjuran Tudjuh
Soeprapto, dkk. 1995. Cita Negara Persatuan Indonesia. Jakarta :
BP-7 Pusat
Suyatna, Hempri. 2007. Indonesian Football supporter Without
Anarchism, Will be?. Yogyakarta : Media Wacana

