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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Olahraga sepak bola merupakan cabang olahraga yang memiliki 

banyak penggemar atau fans. Sepak bola merupakan cabang olahraga yang 

sangat popular dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya. Hal ini 

dibuktikan dengan fakta yang dinyatakan oleh Scheunemann (dalam 

Djendjengi, Utami, & Susetyo, 2013, hlm. 122) bahwa sebanyak 2,88 miliar 

orang menonton Piala Dunia tahun 2002 yang diadakan di Korea – Jepang. 

Sepak bola merupakan cabang olahraga prestasi yang dipengaruhi oleh 

faktor teknis dan faktor non teknis. Kedua faktor tersebut menjadi sangat 

penting karena untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan sepak bola, 

tidak hanya membutuhkan faktor teknis saja tetapi juga faktor non teknis. 

Salah satu faktor non teknis yang sangat berpengaruh adalah dukungan dari 

suporter atau fans saat pertandingan.  

Menurut Badudu (dalam Hapsari & Wibowo, 2015, hlm. 53), suporter 

didefinisikan sebagai pendukung atau pemberi semangat dipertandingan. 

Dukungan dari suporter merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai 

kemenangan pada suatu tim dalam sebuah pertandingan, bahkan dalam 

pertandingan sepak bola dukungan supporter dapat dikatakan sebagai 

pemain kedua belas yang mampu memberi semangat bertanding yang lebih 

kepada para pemain di lapangan. Menurut Ridyawanti (dalam Hapsari & 
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Wibowo, 2015, hlm.53), selain para pemain dan ofisial serta perangkat 

pertandingan, suporter juga menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga 

bisa meningkatkan daya juang klub yang didukung bahkan melemahkan 

mental klub lawan. 

Perbedaan antara penonton dan suporter menurut Jacobson (dalam 

Djendjengi dkk, 2013, hlm. 122), penonton akan mengamati sebuah 

pertandingan olahraga dan kemudian melupakannya, sedangkan suporter 

akan memiliki intensitas lebih dan akan mencurahkan sebagian (waktunya) 

setiap hari untuk tim atau olahraga itu sendiri. 

Suporter di Indonesia tergolong sangat unik, meskipun cabang 

olahraga sepak bola belum mampu memberikan prestasi yang 

membanggakan bagi masyarakat Indonesia, seperti cabang olahraga bulu 

tangkis, namun antusiasme suporter sepak bola di seluruh Indonesia dapat 

dikatakan sangat luar biasa. Antusiasme suporter yang luar biasa itu 

diwujudkan dengan berbagai macam bentuk ekspresi. Ada yang 

diekspresikan dengan berkibarnya bendera-bendera, spanduk-spanduk, 

irama drum, gerakan atau tari-tarian serta nyanyian, dan pemakaian kaos 

bernuansa suporter. Semuanya itu dilakukan para suporter untuk mendukung 

tim kesayangannya yang sedang bertanding. Ekspresi antusiasme suporter 

sepak bola di atas merupakan sebuah perilaku yang menunjukkan kecintaan 

mereka pada sebuah klub sepak bola (Sudharsono, 2008). 

Suporter di Indonesia tidak terlepas dari perilaku agresif. Menurut 

Baron dan Rihardson (dalam Breakwell, 1997, hlm. 16) perilaku agresi 
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adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau 

melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan 

itu. Perilaku seseorang dikatakan agresi, apabila perilaku itu dilakukan 

dengan niat menimbulkan akibat negatif terhadap targetnya, dan, sebaliknya, 

menimbulkan harapan bahwa tindakan itu akan menghasilkan sesuatu 

(Krahe, 2005). 

Permasalahan antar suporter di Indonesia menjadi realita sosial yang 

hangat untuk diperbincangkan. Salah satu contoh peristiwa kerushuan 

kelompok suporter di Indonesia yang terbaru terjadi pada tanggal 11 Oktober 

2017 yaitu terjadi bentrok antara suporter Persita Tangerang dengan suporter 

PS TNI yang mengakibatkan salah seorang suporter Persita Tangerang 

meninggal dunia pada pertandingan antara Persita Tangerang melawan 

PSMS Medan pada lanjutan babak 16 besar liga 2 grup 2 yang dilaksanakan 

di Stadion Mini Cibinong, Kabupaten Bogor (Wiratri, 2017). Tidak jarang 

peristiwa seperti ini menimbulkan korban jiwa karena bentuk agresivitas 

yang muncul berupa seuatu penyerangan kepada suporter lain yang dianggap 

mengancam keberadaan atau eksistensinya.  

Untuk melengkapi data kerusuhan suporter sepak bola, berikut ini 

adalah beberapa kasus kerusuhan yang melibatkan suporter di Indonesia 

yang dikutip dari beberapa sumber. Kasus pertama terjadi pada tanggal 23 

September 2018, seorang suporter Persija Jakarta (Haringga Sirila) 

meninggal dunia akibat dikeroyok oleh sekelompok suporter Persib Bandung 
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di kawasan stadion Gelora Bandung Lautan Api sebelum pertandingan 

Persib vs Persija dimulai (Prayugi, 2018). 

Kasus kedua terjadi pada tanggal 18 September 2018 di stadion Sultan 

Agung Bantul, kerusuhan berawal dari saling ejek antara suporter Persija 

dengan suporter PSIS dan berlanjut sampai saling lempar botol. Kejadian ini 

menyebabkan beberapa orang harus dilarikan ke rumah sakit karena 

mengalami sesak nafas akibat gas air mata yang ditembakan oleh polisi saat 

berusaha menghentikan kerusuhan tersebut (Viva, 2018). 

Kasus ketiga pada tanggal 21 Agustus 2017 di stadion Jakabaring 

Palembang, Suporter Sriwijaya melempar kursi yang ada di tribun ke dalam 

lapangan karena suporter Sriwijaya Fc kecewa dengan kepemimpinan wasit 

dan berujung pada kekalahan yang dialami oleh Sriwijaya Fc. Akibat 

kerusuhan ini, sebanyak 335 kursi stadion rusak dan mengalami kerugian 

sebesar ratusan juta (Setiyoko, 2018). 

Kasus keempat terjadi pada tanggal 9 Juli 2018, kerusuhan terjadi 

antara suporter Persis Solo dengan warga Kendal. Dalam kerusuhan ini 

terdapat 11 korban luka-luka akibat lemparan batu (Permana, 2018). 

Kasus kelima terjadi pada tanggal 4 Agustus 2018, kelompok suporter 

NJ Mania menjarah warung pedagang di Jakarta Timur yang mengakibatkan 

warga marah dan menyerang kelompok suporter tersebut. Dalam kejadian ini 

terdapat 2 orang cedera serius dan 2 orang meninggal dunia (Wiharyo, 2018). 

Dari kelima data kasus di atas terlihat bahwa kerusuhan yang 

melibatkan suporter sepak bola hampir terjadi setiap satu bulan. Setiap 
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kerusuhan selalu menimbulkan korban, baik itu korban nyawa maupun 

korban materi oleh kekerasan yang terjadi dalam kerusuhan suporter sepak 

bola di Indonesia. Kerusuhan bisa melibatkan suporter dengan suporter yang 

berbeda maupun suporter dengan masyarakat. 

Berikut ini adalah tabel beberapa kasus perilaku agresif yang 

melibatkan suporter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

(Solehudin, 2018) (Wiharyo, 2018): 

Tabel 1. Kasus Perilaku Agresif Suporter di Indonesia 

No Peristiwa Kerugian yang di alami 

1. 
Bentrok antara suporter 

aremania dan bonek (19 

Desember 2015) 

Satu suporter aremania 

meninggal duni, dan satu 

warga malang meninggal 

dunia 

2. 

Kerusuhan antara 

suporter Persis Solo dan 

Martapura FC (22 

Oktober 2014)  

Satu suporter meninggal dunia 

akibat tertusuk keris, pisau, 

dan obeng, serta beberapa 

suporter mengalami luka 

ringan. 

3.  
Kerusuhan fans PSCS 

Cilacap (12 Oktober 

2014) 

Satu orang suporter meniggal 

dunia dan beberapa mengalami 

luka-luka akbiat lemparan 

batu. 

4. 
Bentrok antara bobotoh 

dan the jak mania (22 Juli 

2017) 

Merusak fasilitas stadion dan 

mengalami kerugian sebesar 

130 juta. 

5. 

Kerusuhan yang 

melibatkan bonek mania 

dan masyarakat Solo (13 

April 2018) 

Satu orang suporter bonek 

meninggal dunia, dan kerugian 

sebesar 5 juta yang dialami 

oleh warga Solo (pedagang) 

karena warung di jarah oleh 

suporter Bonek. 

Kerusuhan sepak bola yang diakibatkan oleh suporter ini sudang 

mengarah kepada sesuatu yang sangat merugikan. Dari beberapa contoh 
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kasus di atas dapat disimpulkan bahwa disetiap peristiwa kekerasan yang 

dilakukan oleh suporter selalu menimbulkan kerugian, baik itu kerugian 

finansial hingga korban nyawa.  

Semarang mempunyai klub sepak bola bernama PSIS Semarang 

(Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang) yang berada pada kasta ke dua 

tertinggi di Indonesia yaitu Liga 2. Saat ini PSIS sedang berjuang untuk lolos 

ke Liga 1 kasta tertinggi di Indonesia. Untuk lolos ke Liga 1 kasta tertinggi 

di Indonesia itu, CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengatakan bahwa 

untuk bisa naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Liga 1 timnya 

membutuhkan dukungan dari para suporter (Fitra, 2017). 

 Selain mendukung PSIS berlaga, suporter PSIS yaitu Panser Biru 

(Pasukan Suporter Semarang Biru) juga pernah terlibat dalam melakukan 

perilaku agresif. Pertandingan antara Persijap Jepara melawan PSIS 

Semarang pada tanggal 12 Maret 2006 di Stadion Kamal Junaidi Jepara 

dalam lanjutan Kompetisi Liga Djarum Indonesia 2006 dihentikan paksa saat 

pertandingan masih berjalan dimenit 70 karena terjadi bentrok antara 

supporter Persijap Jepara (Jetmen) dengan suporter PSIS Semarang (Panser 

Biru). Kedua kelompok suporter itu terlibat adu lemparan di dalam stadion 

dengan menggunakan botol air mineral dan batu. Korban dari kerusuhan ini 

adalah suporter Panser Biru mengalami luka di bagian kepala karena terkena 

lemparan batu (Burhani, 2006).  

Pada tanggal 1 Maret 2013, kerusuhan antara suporter Panser Biru 

dengan suporter Persip Pekalongan (Kalong Mania) telah terjadi sejak 
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peristirahatan babak pertama yang mempertemukan tuan rumah Persip 

Pekalongan melawan PSIS Semarang di Stadion Kraton Kota Pekalongan 

dalam laga kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2013. Kerusuhan sempat 

terhenti ketika babak kedua dimulai. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. 

Hujan batu kembali terjadi dimenit akhir babak kedua. Kerusuhan tidak 

hanya terjadi di dalam stadion, usai pertandingan, kedua kelompok suporter 

tersebut kembali terlibat bentuk di luar stadion. Banyak yang menjadi korban 

dari kerusuhan ini, antara lain Wakapolresta Pekalongan yang terkena 

lemparan batu di kakinya hingga terluka, belasan suporter dari kedua belah 

pihak mengalami luka akibat terkena lemparan batu, dan tiga orang anggota 

Polresta Pekalongan juga terluka akibat terkena lemparan batu (Sismanto, 

2013).  

Kelompok suporter Panser Biru terlibat bentrok dengan warga 

Grobogan, Purwodadi pada tanggal 5 Mei 2013. Bentrok bermula dari 

kelompok suporter Panser Biru yang membuat onar, mereka menjarah 

semangka hingga penjualnya tidak berdaya di Desa Klampok Godong, 

menjarah Alfamart dan toko, merusak puskesmas, melempari rumah warga 

dengan batu, meminta uang secara paksa kepada masyarakat, bahkan POM 

bensin Godong juga ikut dirusak. Kejadian tersebut membuat warga desa 

Klampok menjadi geram hingga akhirnya seluruh warga dikerahkan untuk 

menghadang dan menyerang rombongan suporter Panser Biru usai 

pertandingan di Purwodadi. Kerusuhan ini mengakibatkan sepanjang jalan 1 

km arah Godong Semarang, Godong Demak lumpuh total karena ribuan 
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warga yang memadati jalan untuk menghadang rombongan suporter Panser 

Biru yang lewat. Korban dari kejadi ini antara lain, 7 orang suporter 

meninggal dunia (Widiyoko, 2013).  

Seorang ibu terkena lemparan baru dari suporter yang berkelahi tepat 

di depan rumahnya. Kerusuhan pecah usai pertandingan Liga 2 antara Persis 

Solo dan PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo yang berkesudahan 1-0 

untuk kemenangan Persis Solo (tuan rumah). Kerusuhan antara suporter 

Panser Biru dan suporter Persis Solo berlanjut hingga saat suporter Panser 

Biru hendak pulang ke Semarang (Wismabrata, 2017). Dari beberapa kasus 

perilaku agresif yang dilakukan oleh suporter PSIS di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku agresif terjadi baik di kota Semarang maupun di luar kota 

Semarang, pihak yang terlibat mulai dari sesama kelompok suporter sampai 

masyarakat, dan selalu menimbulkan kerugian baik itu kerugian materi 

hingga nyawa. 

Menurut Koeswara (Fajar, 2009, hlm. 17) perilaku agresif disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti frustrasi, stres (eksternal dan internal), 

fanatisme, deindividuasi, kekuasaan dan kepatuhan, efek senjata, provokasi, 

alkohol, suhu udara. Faktor penyebab perilaku agresif yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah fanatisme. Kecintaan yang tumbuh terhadap klub 

sepak bola pada akhirnya dapat berkembang menjadi fanatisme karena 

adanya rasa cinta yang belebihan. Diberitakan oleh Astomo (dalam Hapsari 

& Wibowo, 2015, hlm. 53), suporter Indonesia merupakan salah satu 
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suporter terfanatik di dunia. Indonesia berada diurutan ke tiga setelah Inggris 

dan Argentina.  

Dalam hal sepak bola, fanatisme suporter terhadap klub sepak bola 

yang dicintainya semakin berkembang mulai dari perilaku mengenakan 

atribut klub kesayangannya, perilaku membeli aksesoris sepak bola, 

mendukung klub sepak bola sampai ke luar kota, sampai perilaku agresif 

yang bisa merugikan banyak pihak termasuk klub kesayangannya. Sikap 

fanatisme yang telah disebutkan diatas dapat dijumpai di Semarang, ketika 

PSIS Semarang bertanding hampir dipastikan jalan menuju stadion Jatidiri 

akan dipenuhi suporter yang memakai atribut mencolok seperti bendera 

besar, konvoi mengendarai sepeda motor atau kendaraan bak terbuka dengan 

menyanyikan yel-yel dan iringan bassdrum yang menjadi alat dalam 

mendukung tim kesayangannya. Di sisi lain terdapat suporter yang rela 

berpanas-panasan membeli tiket dan berhutang agar bisa ikut dalam 

serangkaian tur PSIS ke luar kota.  

Intensitas individu dalam sebuah komunitas atau kelompok akan 

memengaruhi tingkah lakunya. Apa yang digemari oleh komunitas akan 

berdampak pada individu bersangkutan yang berada dalam komunitas 

tersebut. Individu dalam komunitas akan mempertahankan apa yang mereka 

gemari bersama. Sikap mempertahankan tersebut dapat diartikan sebagai 

perasaan memegang teguh aktivitas atau prinsip dalam komunitasnya. 

Situasi tersebut jika berlebihan akan memunculkan perilaku fanatisme. 

Individu yang fanatik terhadap sesuatu yang diyakini akan cenderung kurang 
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memperhatikan kesadaran sehingga seringkali perilakunya kurang terkontrol 

dan tidak rasional karena mengejar apa yang diyakini (Akbar, 2015, hlm. 3). 

Dalam konteks suporter, perilaku tersebut cenderung menimbulkan 

rasa solidaritas terhadap mereka yang mempunyai persamaan paham dalam 

mendukung tim kesayangannya. Rasa solidaritas tersebut akan tertuang 

dalam pola tindakan yang terjaga untuk tim yang mereka dukung. Tindakan 

tidak rasional seperti seorang pendukung tim sepak bola memanjat pohon 

dan lampu stadion untuk sekedar menonton tim kesayangannya bertanding 

menjadi pemandangan yang dapat kita temui dalam sebuah pertandingan 

sepak bola di Indonesia. 

Di Semarang tindakan tidak rasional seperti contoh tersebut juga 

dapat ditemukan, bahkan ketika tim PSIS Semarang bertanding hampir 

dipastikan jalan menuju stadion Jatidiri akan dipenuhi suporter yang 

memakai atribut mencolok seperti bendera besar, mereka secara beriringan 

dan berkerumun mengendarai sepeda motor atau kendaraan bak terbuka 

dengan membunyikan terompoet atau bassdrum yang menjadi alat dalam 

mendukung tim kesayangannya (Akbar, 2015). Di sisi lain terdapat juga 

suporter yang rela berpanas-panasan membeli tiket dan berhutang agar bisa 

ikut dalam serangkaian tur PSIS ke luar kota. Perilaku-perilaku tersebut 

terasa berlebihan dan tidak rasional bagi out-group pecinta sepak bola namun 

terasa wajar bagi suporter fanatik.  

Pelatih Tim Nasional U-19 juga menyebutkan bahwa Panser Biru 

merupakan suporter yang sangat fanatik dan merupakan penonton terbanyak 
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selama Tim Nasional berlaga dalam Tur Nusantara. Pelatih Tim Nasional U-

19 sedikit kecewa karena suporter Panser Biru juga melakukan perilaku 

agresif seperti menyalakan kembang api dan petasan yang dapat 

membahayakan orang di sekitar dan merugikan tim PSIS Semarang 

(Thomas, 2014). Perilaku agresif seperti ini sudah mengarah ke perilaku 

yang membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain disekitarnya. 

Perilaku agresif seringkali terjadi dalam pertandingan sepak bola, khususnya 

terjadi pada supporter sepak bola. Fanatisme yang berlebihan dalam 

mendukung klub kesayangannya menjadi alasan mengapa perilaku agresif 

tersebut muncul. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari 

& Wibowo pada tahun 2015 membuktikan adanya hubungan antara 

fanatisme dengan perilaku agresif. Semakin fanatik seorang suporter, akan 

semakin besar pula kecenderungan suporter tersebut untuk melakukan 

perilaku agresif. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk melihat adakah hubungan antara fanatisme dengan perilaku agresif 

pada kelompok suporter PSIS Semarang (Panser Biru). 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan ini untuk mengetahui hubungan secara empirik antara 

fanatisme dengan perilaku agresif pada kelompok suporter PSIS Semarang 

(Panser Biru). 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah bagi ilmu Psikologi, terutama Psikologi Sosial dan psikologi 

olahraga. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi 

kelompok supporter bola PSIS Semarang (Panser Biru) mengenai tingkat 

fanatisme dan perilaku agresif yang telah dilakukan selama ini. 

Berdasarkan informasi yang didapat, informasi tersebut dapat menjadi 

referensi atau acuan untuk menurunkan tingkat perilaku agresif menjadi 

perilaku yang positif dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

 

 


