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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Signifikan Penelitian 

Gagasan untuk melakukan penelitian mengenai perilaku suporter 

sepakbola ini bermula karena ketidaksengajaan penulis yang kala itu memiliki 

waktu senggang dan memutuskan untuk membuka salah satu media sosial 

paling popular saat ini yaitu youtube. Awalnya saya kurang tertarik menonton 

berita karena mengingat maraknya berita hoax yang saat ini banyak beredar 

luas di media, hingga saya menemukan satu berita di kolom trending 

mengenai kasus pengeroyokan suporter sepakbola yang membuat saya 

penasaran karena berita tersebut berhasil menarik perhatian besar dari 

masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa video dengan berita yang sama 

berhasil menduduki posisi-posisi populer di youtube, tidak hanya youtube saja 

ternyata berita tersebut juga berhasil menjadi berita populer di twitter.  

Rasa penasaran akhirnya membawa saya tergerak untuk menonton 

video tersebut. Dan kemudian saya yang bukan berlatar belakang sebagai 

pecinta bola mengerti, mengapa hal ini memang patut menjadi perhatian besar 

masyarakat. Berita itu memuat tentang kasus penganiyaan antar suporter. 

Penganiyaan tersebut terjadi di hari pertandingan Persija dan Persib Bandung. 

Di dalam video terekam salah seorang suporter dari the Jakmania yang harus 

meregang nyawa di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage. 

Pemandangan mengerikan, yang diabadikan secara dingin oleh kamera 

ponsel, merekam detik-detik Harlingga Sirla (korban) saat menghembuskan 

napas terakhirnya. Rekaman itu menyebar tak terkendali lewat media sosial. 

Rekaman kekerasan tersebut berhasil mengubah rasa penasaran saya menjadi 

rasa simpatik dan prihatin. Pantas saja video ini dapat mengguncang nurani 

publik di Tanah Air. 

Setelah menonton video, saya kemudian mencari tahu kebenaran dan 

kronologi pengeroyakan tersebut melalui sumber-sumber terpercaya. Salah 
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satunya yang diberitakan oleh CNN Indonesia pada 24 September 2018 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180924125549-12-

332696/haringga-ketahuan-jakmania-karena-sweeping-oknum-bobotoh : 

Kejadian pengeroyokan Haringga terjadi di kawasan parkir Stadion 

Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada sekitar pukul 13.00 hingga 

14.00 WIB. Bermula ketika Haringga dicegat sweeping oknum Bobotoh 

di area parkir stadion GBLA. Setelah itu, Haringga dikeroyok berkali-

kali dengan balok, helm, kaca, dan keling tangan. Yang lainnya 

memukul dengan tangan dan kaki hingga menyebabkan korban pada 

saat itu meninggal dunia di lokasi usai dikeroyok sejumlah 

oknum Bobotoh sebelum pertandingan Persib versus Persija 

berlangsung.  

 Sebenarnya sudah ada larangan dari para pengurus the Jakmania selaku 

pengurus organisasi suporter Persija, kepada setiap anggotanya untuk tidak 

menonton langsung laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api 

itu. Entah, mendiang Haringga menyadari/tidak informasinya. Jika 

mengetahui larangan itu, ia benar-benar nekat karena melanggarnya dan 

konsekuensi kematian pun menimpanya. 

 Namun saya sadar bahwasannya tidak bisa menitikberatkan kesalahan 

pada satu pihak saja. Saya teringat, suporter the Jakmania pun pernah memicu 

konflik dengan pendukung Persib Bandung beberapa tahun lalu. Saat final 

Piala Presiden pada tahun 2015 salah satu pengurus the Jakmania ditetapkan 

sebagai tersangka terkait pesan provokasi kericuhan terhadap suporter Persib 

Bandung yang datang ke Stadion utama Gelora Bung Karno. Seperti 

informasi yang saya kutip dari tempo.co https://metro.tempo.co/read/ 

712612/korwil-jakmania-kemayoran-ditetapkan-sebagai-tersangka  :   

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Wilayah (Korwil) the Jakmania 

Kemayoran Doni telah ditetapkan sebagai tersangka  "Saudara D 

sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Kepolisian Daerah 
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Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Jumat, 23 Oktober 

2015. Tito berujar, Doni terbukti melakukan komunikasi dengan 

Sekretaris the Jakmania Febrianto yang isinya memahami dan 

mengetahui aksi perencanaan kekerasan terhadap Bobotoh, Kepala  

Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar 

Muhammad Iqbal yang turut bersama Tito membenarkan hal tersebut 

Menurut Iqbal, alat bukti yang ditemukan kepolisian untuk menjerat 

Doni sama dengan alat bukti yang ditemukan dalam kasus Febri. "Ada 

dokumen, komunikasi, dan hasutan," tuturnya. 

 Meski begitu, setiap pengurus masing-masing suporter selalu berusaha 

untuk menghindari konflik antar suporter ini. Hal ini dibuktikan dengan salah 

satu upaya deklarasi damai antara Bobotoh dan the Jakmania pada tahun lalu 

(2017). Pentolan Persib Club, Herru Joko menjelaskan “bukan hanya Viking 

saja, sudah komunikasi ke semua. Komunikasi lancar, ini adalah gerakan 

informal yang bagus” tegas Heru. Namun nyatanya pada tahun 2018 

tewasnya Harringga Sirla seolah membuktikan konflik tersebut masih saja 

terjadi.  

 Haringga Sirla merupakan suporter sepakbola ke-76 yang tewas akibat 

sepak bola terhitung sejak tahun 1994, demikian data yang saya dapatkan dari 

Litbang save our soccer (SOS). berikut suporter yang tewas berdasarkan 

penyebabnya : pengeroyokan 22 orang, jatuh dari kendaraan 17 orang, 

tusukan benda tajam 14 orang, pukulan benda keras 11, terinjak 6 orang, gas 

air mata 2 orang, jatuh dari tribun 2 orang, penembakan 1 orang, petasan 1 

orang. Dalam kurun waktu 3 tahun saja, berdasarkan data yang saya dapatkan 

dari bola.tempo.com https://bola.tempo.co/read/1129455/deretan-suporter-

tewas-jangan-lagi-ada-korban-setelah-haringga ada 12 orang yang tewas, 

berikut deretan suporter yang meninggal dunia tersebut: 

1. 13-Mei-2016, M. Fahreza, 16 (the Jakmania) Persija vs Persela 

2. 22-05-2016 Stanislaus Gandhang Deswara, (BCS) PSS Sleman  vs PSIM   
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3. 13-10-2016 Naga Reno Cenopati, 16 (Singamania) Singamania vs 

Singamania 

4.  23-10-2016 Muhammad Rovi Arrahman alias Omen, 17 (Bobotoh) Persib 

vs Persegres Gresik United  

5. 06-11-2016 Harun Al Rasyid Lestaluhu alias Ambon, 30 (the Jakmania 

Kali Malang) Persija vs Persib 

6. 21-05-2017 Agen Astrava (the Jakmania) Persija vs Bali United 

7. 27-07-2017 Ricko Andrean Maulana (Bobotoh) Persib Bandung vs Persija 

8. 13-04-2018 Micko Pratama (Bonek) Persib vs Persebaya 

9. 18-04-2018 Dhimas Duha Romli (Aremania)  

10. 04-08-2018 William Wijaya (Nj mania) Persitara vs ABC wirayudhya 

11. 27-07-2018 Muhammad Iqbal, jadi korban bentrok suporter PSS Sleman 

vs PSIM Yogyakarta 

12. 23-09-2018 Haringga Sarila (the Jakmania) Persija vs Persib 

 Dengan data di atas, fenomena ini menjadi polemik yang patut 

dianggap serius dan penting untuk dibahas. Terlebih kasus ini sangat 

berhubungan erat dengan istilah-istilah yang akrab ditelinga saya seperti 

komunikasi, konflik, sosial, dan lain-lain. Sejalan dengan pernyataan Bung 

Ferry (Ketua Umum the Jakmania) yang ingin memperbaiki komunikasi 

antara manajemen tim dan Jakmania yang dianggap berkurang pasca dirinya 

tidak menjabat lagi. Soal menjaga komunikasi dengan tim, Bung ferry 

menjelaskan siap mencurahkan waktunya kapanpun, namun fokus awal 

dirinya adalah membenahi masalah internal the Jakmania terlebih dahulu. 

Upaya Bung Ferry tersebut dapat diakatakan berhasil karena mampu 

mengendalikan perilaku suporter the Jakmania selama masa jabatannya yang 

hampir genap dua tahun itu. Hal tersebut terlihat dari perilaku anggota the 

Jakmania yang sudah tidak lagi melakukan hate speech, sweeping, dan selalu 

menyuarakan perdamaian antar suporter.  

 Fakta tersebut juga di buktikan dengan melihat perbedaan informasi 

mengenai the Jakmania sebelum dan sesudah bung Ferry menjabat. 
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Sebelumnya berita negatif mengenai the Jakmania terbilang cukup banyak di 

muat di media massa. Mulai dari kritikan dari pemerintah daerah yang 

menyatakan bahwa the Jakmania yang selalu rusuh, hingga keresahan 

masyarakat terhadap perilaku mereka. Tidak hanya pada media massa, di 

dunia nyatapun ternyata the Jakmania bahkan tidak dapat menonton 

pertandingan kesebelasan kesayangannya karena citra yang buruk di mata 

masyarakat tersebut. 

 Namun saat ini berita-berita buruk tersebut mulai berkurang. The 

Jakmania tidak lagi berbau kriminalitas namun lebih kepada kreatifitas. Hal 

tersebut terbukti dengan berbagai macam kreatifitas the Jakmania dalam 

mendukung Persija di stadion yang sampai menarik perhatian media 

international suporter. Bukan hanya itu the Jakmnia saat ini juga tuai pujian 

dari berbagai pihak, mulai dari Kemenpora yang memuji the ketertiban the 

Jakmami, sampai pada pemerintah yang dulu mengkritik the Jakmania 

bahkan memberikan pujian dan mengatakan bahwa the Jakmania dapat 

menjadi teladan bagi kelompok suporter lain. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin mendalami fenomena 

mengenai perilaku suporter dengan melakukan wawancara terhadap 

pengalaman pengurus the Jakmania yang berhasil mengelola komunikasi 

yang berdampak positif pada perilaku anggotanya. Dengan penelitian yang 

berjudul “pengelolalaan komunikasi untuk pengedalian perilaku suporter 

sepak bola” melalui penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yang 

berpijak pada pengalaman 7 orang pengurus the Jakmania.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan riset tentang pengalaman 

pengurus suporter the Jakmania dalam mengelola komunikasi untuk 

mengendalikan perilaku suporter sepak bola yaitu bagaimana cara mereka 

berkomunikasi untuk mengelola suporter yang sukses.  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sesuai permasalahan di atas maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian 

yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengalaman mereka mengelola komunikasi untuk 

mengendalikan perilaku suporter?  

2. Bagaimana pandangan pengurus the Jakmania terhadap pentingnya 

pengelolaan suporter? 

3. Bagaimana mereka memaknai komunikasi dalam pengelolaan perilaku 

suporter? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengalaman pengurus suporter the Jakmania mengelola 

komunikasi untuk mengendalikan perilaku suporter. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana pandangan pengurus terhadap pentingnya 

mengelola perilaku suporter.  

3. Untuk mengetahui bagaimana mereka memaknai komunikasi dalam 

mengelola perilaku suporter mereka. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dilihat secara akademis dan secara praktis adalah : 

1. Manfaat Akademis  

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana 

pengelolaan komunikasi untuk mengendalikan perilaku suporter yang 

dikemukakan oleh para ahli melalui konsep manajemen komunikasi pada 

kenyataan yang ada di masyarakat. Analisis yang dilakukan diharapkan 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu komunikasi khusunya dalam 

menerapkan komunikasi yang sukses dalam lingkungan suporter. 

2. Manfaat Praktis  

Secara parktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi 

UPN "VETERAN" JAKARTA



7 
 

mengenai pengalaman pengurus suporter sepak bola dalam mengendalikan 

komunikasi suporter yang sukses. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang signifikansi penelitian, fokus penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, tertera teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, terdiri dari teori dasar, dan definisi konsep. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian, metode pengumpulan data, penetapan 

informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi 

penelitian. 

 

BAB IV HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini menganalisis hasil-hasil penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Di dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi judul buku, jurnal, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang 

dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar 

berbagai sumber yang digunakan. 

 

LAMPIRAN 
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