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ABSTRAK 

 

Strategi Kick It Out Movement Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

Terhadap Kasus Rasisme  Sepakbola Di Inggris Tahun 2012 – 2017 

  

 Kick It Out lahir pada tahun 1997 ketika munculnya gerakan dari masyarakat 

yang merasa perlu adanya perlawanan untuk melawan kasus diskriminasi dan rasisme 

dalam sepakbola. Berawal dari sebuah gerakan bernama Let’s Kick Racism out of 

Football oada tahun 1993 yang melakukan kampanye kepada semua orang mengenai 

isu-isu rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola, menjadikan Kick It Out sebagai 

salah satu organisasi gerakan sosial yang sudah dikenal di dunia dalam 

memperjuangkan keadilan dalam sepakbola selama 25 tahun. Dalam perkembangan 

dan upaya nya menyampaikan pesan kepada masyarakat, terdapat strategi-strategi 

tertentu yang dilakukan melalui beberapa aktivitas dari Kick It Out. Adapun strategi-

strategi tersebut merupakan strategi yang terdapat di dalam Konsep Gerakan Sosial. 

 

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Strategi, Kick it Out. 
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ABSTRACT 

Kick It Out Strategy in Enhancing Citizens Awareness against England Racism 

Case in 2012-2017 

 

 .Kick It Out was established in 1997 because of several case triggered social 

movement that needs resistance against discrimination and racism in football. Begin 

with a social movement called Let’s Kick Racism out of Football in 1993 with their 

campaign, made Kick It Out become on of the famouse movement in the world 

especially in pursuing social justice in football. In its development and in an effort to 

convey a message to the community, there are certain strategies undertaken through 

several activities of the Kick It Out. The strategies are the strategies that contained in 

the Social Movement Concept. 

 

 

Keywords: Social Movement, Strategy, Kick It Out. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gerakan sosial adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang dimana banyak 

pakar atau teoritis yang mendefinisikannya dengan berbagai pandangan. Sidney 

Tarrow merupakan salah satu pakar yang mendefinisikan tentang gerakan sosial. 

Sidney Tarrow menempatkan gerakan sosial sebagai dalam kategori umum yaitu 

politik perlawanan (contentious politics) yang dimana mencakup gerakan sosial, 

revolusi, dan siklus pertentangan.
1
 Politik perlawanan dapat tercipta ketika rakyat 

biasa bergabung dengan dengan rakyat lainnya yang memiliki pengaruh besar dan 

saling bekerjasama menggalang kekuatan untuk melawan otoritas dan pihak lainnya.
2
 

Perlawanan ini biasanya terjadi ketika adanya kesempatan dan adanya hambatan 

politik yang berubah dan kemudian menciptakan dorongan bagi para aktor sosial 

yang tidak memiliki sumber daya yang kuat ketika sendiri dan ketika didukung oleh 

jaringan sosial yang kuat serta resonansi kultural dan simbol-simbol yang diusung 

dalam aksi menciptakan interaksi yang berkelanjutan dengan pihak yang dilawan dan 

menjadi sebuah gerakan sosial.
3
 

                                                           
1
 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 1998, Cambridge 

University Press, hal – 7. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 



2 
 

Rasisme yang terjadi di Inggris sudah lama terjadi dan menjadi penyakit yang 

sulit untuk dihilangkan. Dahulu kala, rasisme di Inggris muncul di sektor pekerjaan, 

dimana dalam sektor perindustrian film, sebuah studi menjelaskan terkait penggunaan 

aktor orang berkulit putih dan kulit hitam.
4
 Sebuah studi pada tahun 1977 

menemukan bahwa aktor kulit putih akan diterima “10 kali lebih besar” dibandingkan 

aktor kulit hitam.
5
 Faktanya, tindakan diskriminatif yang bersifat rasisme tersebut 

sangatlah menyerap sampai ke masyarakatnya sehingga sudah menjadi budaya 

masyarakat sehari-hari.
6
 Pada tahun 1987, seorang yang memiliki warna kulit hitam, 

middle-class man, melaporkan bahwa orang yang memiliki kulit hitam akan diberikan 

special treatment oleh orang-orang lainnya.
7
 

Rasisme di Inggris tidak hanya terjadi di perilaku sosial sehari-hari. Media di 

Inggris pun, terutama konservatif, orang berkulit hitam akan didefinisikan sebagai 

masyarakat yang suka melakukan tindakan kekerasan. Rasisme di Inggris tidak hanya 

berfokus kepada orang kulit hitam, tetapi kaum gay dan lesbian, masyarakat muslim, 

dan chinese people juga terkena tindakan rasisme. Liz Charnell, direktur dari sebuah 

platform bernama Bullying Online, menjelaskan bahwa “I think that racial bullying 

leaves people distressed. Our experience is that people who are bullied at school are 

                                                           
4
 UKEssays, “History of Racism in Great Britain”, diakses dari 

https://www.ukessays.com/dissertation/examples/sociology/racism-in-great-britain.php, pada 12 Juli 

2018. 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

https://www.ukessays.com/dissertation/examples/sociology/racism-in-great-britain.php
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often still very upset over it when they are in their 20s, 30s, 60s and even older. It’s a 

real problem.”
8
 

Karena tindakan yang bersifat diskriminatif dan rasisme banyak terjadi di 

Inggris, gerakan sosial sangat berkembang di Inggris untuk memperjuangkan hak 

nya. Pada saat perang dunia, sebuah gerakan fasisme yang bernama British Union of 

Facist (BUF) yang dibuat oleh seseorang bernama Oswald Mosley berkembang untuk 

melawan demokrasi di Inggris.
9
 The UK LGBT Movement adalah sebuah gerakan 

sosial yang memperjuangkan hak nya agar pemerintah dapat memberikan kebebasan 

terhadap kaum gay dan lesbian serta melegalkan pernikahan sesama jenis.
10

 Gerakan 

ini muncul ketika pada tahun 1861 sampai 1967, homoseksual sangat ditentang oleh 

masyarakat dan pemerintah pada saat itu dan seseorang yang diketahui sebagai 

homoseksual akan dihukum sampai mati.
11

  

Rasisme di Inggris tidak hanya berfokus kepada keseharian masyarakat 

mereka, tetapi merambah sampai ke sepakbola. Pada tahun 1950-1960, banyak 

masyarakat di Inggris yang berasal dari imigran kulit hitam Karibia dan Afrika 

mendapat perilaku rasisme dan ditahun 1970-an orang-orang dari Asia yang 

                                                           
8
 PP Wong, “Bye Bye Britain”, diakses dari http://www.bananawriters.com/racistuk, pada 12 Juli 

2018. 
9
 Kate Knowles, “A Brief History of Social Movements in UK”, 2016, 

https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/articles/a-brief-history-of-social-movements-in-the-

uk/, diakses 12 Juli 2018. 
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 

http://www.bananawriters.com/racistuk
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/articles/a-brief-history-of-social-movements-in-the-uk/
https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/articles/a-brief-history-of-social-movements-in-the-uk/
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mendapatkan perilaku rasisme.
12

 Orang-orang yang datang dari Asia, Afrika, dan 

Karibia tadi datang ke Inggris dengan tujuan agar memiliki hidup yang lebih baik, 

mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pendidikan yang layak. Mereka juga terlibat 

langsung dapat bidang kehidupan di Inggris, salah satunya adalah bidang Olahraga 

dan Inggris adalah pilihan yang tepat dikarenakan Inggris merupakan tanah kelahiran 

dari sepakbola modern saat ini. 

 Pada tahun 1970 – 1980 an, rasisme dalam sepakbola di Inggris berkembang 

pesat.
13

 Nyanyian dan perilaku yang bersifat rasisme menjadi hal yang biasa terjadi 

dalam sepakbola di Inggris: pisang yang dilempar dari tribun ke pemain kulit hitam 

dan klub sepakbola dijadikan target penyebaran paham rasisme oleh kelompok sayap 

kanan. Tim nasional pun juga dijadikan target bagi kelompok sayap kanan dan setiap 

pertandingan home yang diadakan di Wembley Stadium menjadi arena untuk 

melecehkan pemain berkulit hitam.
14

 

 Pada waktu itu, masalah rasisme semakin menyebar hingga memunculkan 

perilaku anti-sosial dan kekerasan dalam sepakbola. Federasi sepakbola dan klub 

menginginkan agar stadium menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap 

kalangan, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi jika mengesampingkan permasalahan 

rasisme. Sejak saat itu, sepakbola di Inggris mengalami kemunduran. Hal itu 

membuat para suporter dan tiap klub mengingkan masalah ini agar dibawa ke setiap 

                                                           
12

 Dimas Mulyawan, “Bagaimana Rasisme pada Sepak Bola di Inggris Tercipta?”, 2015,  

https://www.kompasiana.com/dimasmulyawan/550e1097a33311a42dba7f0c/bagaimana-rasisme-pada-

sepak-bola-di-inggris-tercipta, diakses 12 Juli 2018. 
13

 Football Task Force, 1998, Eliminating Racism From Football: Submitted to the Minister of Sport 

on Monday 30 March 1998, hal – 11. 
14

 Ibid. 

https://www.kompasiana.com/dimasmulyawan/550e1097a33311a42dba7f0c/bagaimana-rasisme-pada-sepak-bola-di-inggris-tercipta
https://www.kompasiana.com/dimasmulyawan/550e1097a33311a42dba7f0c/bagaimana-rasisme-pada-sepak-bola-di-inggris-tercipta
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agenda. Baru pada tahun 1990, pihak federasi sepakbola dan klub menyadari bahwa 

masalah rasisme adalah masalah yang serius dan harus dihilangkan.
15

 

Pada tahun 1993, Lord Herman Ouseley, mendirikan “Let’s Kick Racism Out 

of Football”, sebuah organisasi anti-rasisme yang dibuat Commision for Racial 

Equality (CRE) dan Proffesional Footballers Association (PFA) untuk masalah 

rasisme dalam sepakbola.
16

 Pada tahun 1984, Lord Herman Ouseley mempunyai 

jabatan di Great London Council dan dia mendeklarasikan kampanye „London 

Againts Racism‟ sampai akhirnya dia pihak klub sepakbola banyak yang tertarik 

dengan isu rasisme dalam sepakbola dan pada tahun 1993, beliau ditunjuk sebagai 

chairman of the Commision for Racial Equality.
17

 Pada tahun 1995, Eric Cantona, 

mendukung organisasi ini dengan membuat sebuah video yang di sebarkan di iklan 

televisi yang isinya mendukung adanya kampanye anti-rasisme setelah kejadian 

rasisme yang dilakukan suporter Crystal Palace kepada dirinya di Selhurst Park.
18

 

Pada tahun 1997, Let’s Kick Racism out of Football berganti menjadi Kick it Out 

dengan dibantu oleh the Football Association (FA), Premier League, Football 

Foundation, dan PFA.
19

 Ben Tegg dan Piara Powar, member pertama Kick it Out, 

menulis surat kepada 92 klub professional di Inggris dalam usaha untuk 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Kick it Out, “History”, diakses dari http://www.kickitout.org/about/chronology/, pada 20 Juli 2018. 
17

 Kick it Out, “1993-2013 years of campaigning”, diakses dari http://20years.kickitout.org/  pada 20 

Juli 2018. 
18

 Kick it Out, “History”, Op. Cit.  
19

 Kick it Out, “1993-2013 years of campaigning”, Loc. Cit. 

http://www.kickitout.org/about/chronology/
http://20years.kickitout.org/
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mempromosikan siapa mereka dan apa yang kita inginkan sampai akhirnya asosiasi 

sepakbola seperti FA memberikan dukungan kepada Kick it Out.
20

 

Kick it Out memiliki visi yaitu menciptakan sepakbola menjadi olahraga yang 

untuk semua orang, dimana keadilan secara terbuka dan transparan dipraktekkan dan 

ditegakkan untuk kebaikan semua orang.
21

 Kick it Out juga mempunyai target atau 

harapan yang ingin dicapai diantaranya :
22

 

1. Promote awareness of the benefits of equality, inclusion, diversity policies and 

practices in football. 

2. Expose and challenge all aspects of discrimination and unfair practices and conduct 

at all levels of football. 

3. Share information about good practices being pursued to achieve equality and fair 

outcomes. 

4. Support individuals, groups, clubs, and authorities to effect actions themselves to 

achieve equality and fair outcomes. 

5. Develop a wider awareness and acceptance of Kick it Out’s activities and its 

enabling and facilitating roles as a contributory force for good in football. 

Dalam usahanya mempromosikan kampanye anti-rasisme dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat, Kick it Out membuat bermacam-macam aktifitas. Pada tahun 

2001, Kick it Out melancarkan „Week of Action‟ yang ditujukan kepada klub 

                                                           
20

 Ibid. 
21

 Kick it Out, “Aims and Objectives”, diakses dari http://www.kickitout.org/about/aims-and-

objectives/, pada 20 Juli 2018. 
22

 Ibid. 

http://www.kickitout.org/about/aims-and-objectives/
http://www.kickitout.org/about/aims-and-objectives/
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professional dan masyarakat untuk bersatu melawan diskriminasi dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dalam rasisme di sepakbola.
23

 Pada musim 2002-

2003, hanya 2% yang menyatakan diri mereka sebagai „Non-White‟ saat dilakukan 

survey „Premier League National League Fan Survey‟ dikarenakan pada masa itu, 

orang yang memiliki kulit hitam ataupun asia masih belum bisa diterima oleh 

masyarakat kulit putih, sehingga mereka takut untuk datang dan menonton sepakbola 

secara langsung. Pada tahun 2004, Kick it Out mengeluarkan salah satu kebijakan 

utamanya, the Racial Equality Standard, yang ditujukan kepada klub professional.
24

 

Hal tersebut dibuat oleh Kick it Out bersama klub-klub yang mendukung mereka dan 

Kick it Out beranggapan bahwa masalah rasisme tidak dapat ditanggung mereka 

sendiri melainkan seluruh aspek pun harus bekerjasama dalam melawan masalah 

rasisme, salah satunya adalah pihak klub.
25

 

Kick it Out juga mendukung gerakan yang dilakukan oleh pemain sepakbola 

professional, Thierry Henry, Stand Up Speak Up yang muncul pada tahun 2005. Pada 

tahun 2007, muncul One Game One Community sebagai pengganti dari Week of 

Action yang bertujuan agar seluruh elemen sepakbola seperti pemain, manajer, 

suporter, dan lain-lain dapat bekerjasama dan merayakan sepakbola bersama-sama.
26

  

Berbagai macam kegiatan dilakukan Kick it Out untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terkait rasisme dalam sepakbola, tetapi hal itu semua tidak 

                                                           
23

 Kick it Out, “1993-2013 years of a campaigning”, Op. Cit. 
24

 Ibid. 
25

 Kick it Out, “Equality Standard for Proffesional Club : Awarded by Kick it Out”, diakses dari 

http://www.kickitout.org/wp-content/uploads/2013/12/Equality-Standard-PDF.pdf, pada 20 Juli 2018. 
26

 Kick it Out, “1993-2013 years of Campaigning”, Op.Cit. 

http://www.kickitout.org/wp-content/uploads/2013/12/Equality-Standard-PDF.pdf
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berdampak positif dikarenakan kurangnya informasi terkait rasisme dalam sepakbola. 

Hal itu ditunjukkan oleh Rio Ferdinand yang menolak menggunakan kaos One Game 

One Community dalam pertandingan antara Manchester United melawan Everton FC 

dikarenakan Kick it Out tidak memberikan hukuman yang berat kepada John Terry 

yang melakukan tindakan rasisme kepada adiknya, Anton Ferdinand.
27

 

Akhirnya, pada Oktober 2012, Kick it Out mengeluarkan sebuah terobosan 

baru untuk mengumpulkan data-data terkait kejadian rasisme dalam sepakbola 

dengan meluncurkan survey kepada 5000 fans yaitu „Tackling Discrimination 

Survey‟ yang didukung oleh Football Supporters Federation, Supporters Direct, 

Level Playing Field, dan Gay Football Supporters Network.
28

 Hanya 47% fans yang 

mengetahui bagaimana cara melaporkan ketika terdapat tindakan rasisme dalam 

sepakbola dan 39% beranggapan bahwa Kick it Out harus lebih mempromosikan diri 

mereka agar banyak yang mengetahui mereka.
29

 

Pada tahun yang sama, Kick it Out meluncurkan sebuah aplikasi bernama Kick 

it Out App yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait tindakan rasisme 

dan bukti rasisme dalam sepakbola dan untuk pertama kali dalam sejarah Kick It Out, 

pada tahun 2013, Kick It Out dapat mengeluarkan data terkait tindakan rasisme dalam 

sepakbola di Inggris di segala level sepakbola.
30

 Hal ini sangatlah memberikan 

dampak yang positif bagi Kick It Out dan menjadi second most-used reporting 

                                                           
27

 Pressreader, “Black footballers in England refuse to wear Anti-Racism T-Shirts”, 2012, diakses dari 

http://www.pressreader.com/south-africa/daily-news/20121022/283283159924389, pada 20 Juli 2018. 
28

 Kick it Out, 2013, Annual Review 2012-2013, hal-18. 
29

 Ibid. Hal-19. 
30

 Kick it Out, 2013, Annual Report 2013-2014 : Marking 20 Years of Campaigning, hal-5. 

http://www.pressreader.com/south-africa/daily-news/20121022/283283159924389
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mechanism pada musim 2013-2014 yang digunakan di Inggris.
31

 Ini merupakan 

keberhasilan Kick It Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

mengumpulkan bukti dalam tindakan rasisme di sepakbola Inggris.  

Gambar 1. 1 Data terkait pelaporan rasisme pada musim 2013 dan 2014 

 

Sumber : Kick It Out Annual Report 2013-2014 

 Pada musim 2012-2013, pelaporan terkait insiden rasisme di sepakbola 

sebanyak 77 kasus, pada tahun 2013-2014 terjadi sebanyak 284 laporan.
32

 Racism in 

Social Media menjadi pelaporan yang paling banyak, pada musim 2013-2014 

sebanyak 50% rasisme terjadi di media sosial.
33

 Setelah aplikasi tersebut diluncurkan, 

terjadi peningkatan terus-menerus terkait pelaporan rasisme dalam sepakbola dan hal 

itu menjadi bukti keberhasilan Kick It Out dalam meningkatkan kesadaran 

                                                           
31

 Ibid. Hal-4. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
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masyarakat. Puncak nya adalah pada musim 2016-2017, terjadi kenaikan pelaporan 

rasisme di Inggris sebesar 469 laporan (naik sebesar 16,7% dari musim 2015-2016).
34

 

Gambar 1. 2 Data pelaporan rasisme dalam sepakbola dari musim 2012-2017 

 

Sumber : Kick It Out Annual Report 2015-2016, 2016-2017 

 Berdasarkan data yang ada, penulis beranggapan bahwa hal ini perlu diteliti 

dikarenakan terdapat keberhasilan strategi dari Kick It Out dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat terkait rasisme dalam sepakbola di Inggris. Aplikasi KIO 

merupakan sebuah keberhasilan menurut mereka karena dikarenakan hal ini banyak 

masyarakat yang berpatisipasi dalam hal pelaporan mengenai isu rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola. Terlihat dari data tahun 2014/2015, terjadi penaikan 

penggunaan aplikasi ini dari tahun 2013/2014 ke 2014/2015, sebanyak 59% aplikasi 

ini digunakan untuk melaporkan tindakan-tindakan rasisme dan diskriminasi dalam 

                                                           
34

 Ibid. 



11 
 

sepakbola.
35

  Dari data tersebut, semakin banyak orang yang terbuka dan melaporkan 

kasus rasisme dalam sepakbola di Inggris dan hal tersebut yang membuat bahwa 

laporan yang semakin tahun semakin tinggi adalah bukti bahwa KIO sudah menjadi 

tempat bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan-tindakan rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola. Penulis ingin mengambil tahun 2012-2017 karena data 

terkait pelaporan rasisme muncul pertama kali pada tahun 2012 dan terjadi 

peningkatan laporan rasisme dalam sepakbola sampai 2017 dan hal itu menjadi salah 

satu faktor keberhasilan Kick It Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

Inggris dalam rasisme sepakbola. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana strategi Kick It Out dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap kasus rasisme dalam sepakbola di Inggris tahun 2012-

2017? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana strategi Kick It Out untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rasisme dalam sepakbola di Inggris 

tahun 2012-2017?  

                                                           
35

 Kick it Out, Annual Report 2014/2015, hal-5. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Secara Praktis 

 Penulisan ini diharapkan dapat menghasilkan dan memaparkan analisis 

mengenai bagaimana strategi Kick It Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap kasus rasisme sepakbola di Inggris tahun 2012-2017? 

1.4.2 Secara Teoritis 

 Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk menganalisa permasalahan yang 

berkenaan dengan tema yang sama serta memberikan sumbangan informasi bagi para 

peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Indra Putra Yastika 

Rivai yang berjudul Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme di 

Sepakbola Italia.
1
 Jurnal ini mempunyai fokus pada studi kasus rasisme yang 

terjadi di Italia dan bagaimana peranan UEFA dalam menanggulangi rasisme di 

Italia dengan bekerjasama dengan asosiasi sepakbola di Italia yaitu Federazione 

Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
2
 Indra Putra dalam jurnal nya menuliskan peran 

UEFA dalam menghilangkan kasus rasisme di Eropa dan salah satu yang menjadi 

pusat perhatian dari UEFA adalah Italia. Italia memiliki liga yang sangat 

kompetitif dan menjadi negara yang sepakbolanya dipandang di seluruh dunia, 

tetapi rasisme di Italia adalah yang terburuk dari lima negara dengan liga 

sepakbola negara lainnya seperti Inggris, Spanyol, Jerman, dan Perancis. Contoh 

kasus rasisme di sepakbola Italia adalah rasisme yang terjadi kepada Marco Zoro 

pada saat pertandingan antara Cagliari melawan Inter Milan pada 27 November 

2005 yang mendapatkan cacian yang bersifat rasisme dari fans Inter Milan.
3
 

Kemudian adalah Mario Balotelli pada bulan April tahun 2009, dia mendapatkan 

                                                           
1
 Indra Putra Yastika Rivai. Jurnal, Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme di 

Sepakbola Italia. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.3, No.3, Program Studi S1 

Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. Hal-1223. 
2
 Ibid. Hal-1229. 

3
 Ibid. Hal-1225. 
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cacian bersifat rasial oleh fans Juventus yang meneriaki “Monyet Hitam” 

kepadanya.
4
 

Rasisme yang terjadi di Italia memanglah sangat buruk dan sulit di 

hilangkan. UEFA sebagai rezim yang menanggulangi permasalahan sepakbola di 

Eropa telah mengeluarkan 10 poin rekomendasi anti-rasisme untuk liga-liga yang 

dianggap buruk dalam kasus rasisme dan salah satunya adalah Italia.
5
 Masalah 

kasus rasisme memang banyak dilakukan oleh para suporter, tetapi rasisme tidak 

hanya terjadi di ruang lingkup suporter saja. Wakil Presiden AC Milan dituduh 

menggunakan bahasa rasis yang ditujukan kepada pemainnya sendiri yaitu Mario 

Balotelli.
6
 UEFA meminta agar FIGC tanggap dalam menanggulangi masalah 

rasisme yang terjadi di sepakbola di Italia. FIGC selaku asosiasi sepakbola 

tertinggi di Italia bekerjasama dengan Football Againts Racism in Europe (FARE) 

dan FIGC sering mengikuti seminar yang diadakan FARE yang bertemakan anti-

rasisme.
7
 

Persamaan penulis dengan jurnal diatas adalah bagaimana suatu NGO 

seperti UEFA menanggulangi kasus rasisme di sepakbola yang terjadi di Eropa. 

UEFA mencoba menghilangkan rasisme yang sudah lama terjadi di Eropa dengan 

mengeluarkan poin-poin dan kebijakan yang besifat anti-rasisme kepada seluruh 

elemen dalam sepakbola mulai dari suporter, pihak klub, bahkan petinggi-petinggi 

dalam UEFA itu sendiri. UEFA juga mempromosikan kampanye “No To Racism” 

                                                           
4
 Ibid. Hal-1226. 

5
 Ibid. Hal-1230. 

6
 Ibid. Hal-1234. 

7
 Ibid. Hal-1231. 
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dalam setiap pertandingan yang diselenggarakan UEFA seperti UEFA Champions 

League atau UEFA Europa League.
8
 

Studi terdahulu kedua adalah tesis yang ditulis oleh Aleksandra Duda yang 

berjudul When “It’s Time” To Say “Enough!” Youth Activism before and 

during the Rose and Orange Revolutions in Georgia and Ukraine tahun 2010. 

Tesis ini mempunyai fokus pada studi kasus gerakan sosial pemuda yang 

merupakan bagian dari sebuah gerakan bernama “Coloured Revolutions”di 

negara post-komunis rezim semi-otoriter di negaranya.
9
 Penelitian yang dilakukan 

oleh Aleksandra Duda menggunakan pendeketan gerakan sosial yang salah 

satunya berasal dari Charles Tilly yang menjadi persamaan konsep dengan 

penulis.
10

 Penelitian yang dilakukan Aleksandra Duda mengkombinasikan ketiga 

elemen yaitu Campaign, SM Repertoire, dan WUNC displays. Perbedaan yang 

terdapat disini adalah pada studi kasusnya dimana Aleksandra Dude meneliti 

tentang gerakan revolusi pemuda yang terjadi di Georgia dan Ukraina. 

Pokok bahasan yang terdapat di tesis Aleksandra Duda mengenai aktivis 

dari gerakan-gerakan di negara pecahan Uni Soviet memberikan gambaran 

aktifitas transnasional dan pembelajaran cross-movement untuk menggunakan isu 

dalam negeri ke dalam konteks politik internasional.
11

 Dalam tesisnya, aktivis dari 

gerakan Kmara (Georgia) didatangkan untuk melatih gerakan Pora (Ukraina) 

dalam memobilisasi massa di Ukraina. Peranan NGO disini adalah memberikan 

                                                           
8
 UEFA. “No To Racism”, diakses dari https://www.uefa.com/insideuefa/social-

responsibility/respect/no-to-racism/index.html, pada 24 Mei 2018. 
9
 Aleksandra Duda. PhD, Thesis, When It‟s Time” To Say Enough! Youth Activism before and 

during the Rose and Orange Revolutions in Georgia and Ukraine, Centre of Russian and East 

European Studies: University of Birmingham, 2010, Hal- Abstrak. 
10

 Ibid. Hal-21. 
11

 Ibid. Hal-47. 
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pendanaan, tempat, fasilitas, dan informasi yang dapat digunakan agar gerakan 

sosial ini tetap berjalan.
12

 Media sosial menjadi alat bagi gerakan pora untuk 

mempelajari gerakan otpor di Serbia. Tujuan dari adanya gerakan ini adalah untuk 

menurunkan rezim Kuchma yang dimana rezim Kuchma dan klan – klan  lainnya 

menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi mereka, mengontrol 

media, korupsi, dan menjabat dengan waktu yang sangat lama. Aktor dalam 

gerakan di Georgia dan Ukraina adalah murid – murid, masyarakat sipil, jurnalis, 

NGO, dan politisi. 

Penggunaan studi terdahulu ini untuk memudahkan penulis untuk 

menganalisis penelitian. Maka dari itu, penulis menggunakan 2 studi terdahulu 

dengan tema kasus dan konsep yang memiliki kesamaan dengan apa yang penulis 

kerjakan. Hal itu membantu penulis dari segi berpikir karena studi terdahulu inilah 

yang menjadi acuan penulis dalam pengerjaannya. 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Gerakan Sosial 

Isu tentang gerakan sosial baru (GSB) atau New Social Movement (NSM) 

sedang gencar – gencarnya dikalangan masyarakat. Konsep gerakan sosial 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sejarah perkembangan gerakan sosial 

menunjukan adanya perlawanan politik dan gerakan penentangan terhadap 

pemegang kekuasaan yang dianggap represif dan otoriter. Para ahli berfikiran 

bahwa Revolusi Perancis pada abad ke – 18 sebagai awal munculnya gerakan 

                                                           
12

 Ibid. Hal-42. 
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sosial di dunia.
13

 Sejak era kolonialisme Belanda, gerakan sosial muncul melalui 

pemberontakan yang dilakukan oleh petani dan gerakan nasionalisme pada awal 

abad ke – 20.
14

 

Perlu diketahui dalam perkembangannya, gerakan sosial terbagi menjadi 

dua jenis yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru 

merupakan perkembangan dari konsep gerakan sosial lama yang cenderung lahir 

dari sifat dasar marxisme. Marxisme memandang bahwa gerakan sosial sebagai 

cerminan dari perjuangan fundamental yang terjadi di antara kelas – kelas yang 

berkutat dalam permasalahan ekonomi antara kaum borjuis kepada kaum 

proletar.
15

 Tetapi, zaman sudah berubah dan berevolusi, permasalahan antar kelas 

seperti kaum borjuis dan kaum proletar sudah berubah dan tujuan yang ingin 

diraih semakin kompleks dan luas, maka gerakan sosial lama mengalami revolusi 

menjadi gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru muncul lalu ditafsirkan sebagai 

gerakan sosial yang melawan kesenjangan sosial, dominasi media, dan 

permasalahan – permasalahan lainnya pasca – industri kapitalisme (postindustrial) 

dan kesejahteraan negara. Diantaranya adalah gerakan pemuda, feminis, 

perdamaian, dan gerakan ekologi.
16

 

Penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara 

gerakan sosial lama dengan gerakan sosial baru, pertama adalah tentang gerakan 

sosial lama yang memiliki sejarahnya tersendiri. Gerakan sosial klasik memiliki 

                                                           
13

 Suharko, 2011, Modul 003: Gerakan Sosial, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Jakarta, hal 

– 1. 
14

 Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 1, Juli 2006 (1-34), hal – 2.  
15

 Lewis M. Killian, Neil J. Smelser, Ralph H. Turner, “Social Movement”, Encyclopedia 

Britannica, diakses dari https://www.britannica.com/topic/social-movement pada 6 Mei 2018. 
16

 Ibid. 

https://www.britannica.com/topic/social-movement


17 
 

sifat dan perilaku tersendiri yang meliputi perilaku – perilaku kolektif seperti 

massa, kerusuhan dan pemberontakan.
17

 Dalam gambaran klasik, massa adalah 

berupa kerumunan manusia secara kolektif, sejumlah individu – individu dalam 

ruang terbatas yang merespon berbagai isu atau peristiwa dalam kepentingan 

umum. Dalam istilah daya tahan dan skala organisasi, massa adalah kelompok 

yang bersifat sementara, tidak tetap, dan episodik, manifestasinya adalah dalam 

bentuk kolektif yang tidak terlembaga dan tidak terbudayakan.
18

 

Para psikolog membagi dua tipe untuk massa yaitu aktif dan pasif. Tipe 

pasif biasanya hanya melihat dari pinggir jalan saja dan bersifat ikut – ikutan 

dikarenakan hanya untuk menyaksikan berbagai peristiwa yang tidak biasa, baik 

dari pemandangan maupun suaranya. Massa aktif yang mengambil stereotipe 

seperti mob dan kerusuhan rakyat atau kerusuhan yang melanggar hukum, yang 

berbentuk massa haus darah yang saling bermusuhan, perusuh dan memberontak, 

dan agitasi pemogok serta para pemrotes. Gambaran massa tentang masyarakat 

atau massa yang suka untuk berbuat anarkis, tidak beraturan, pemberontak, ditolak 

oleh dua sejarawan, George Rude dan E.P Thompson.Peran dan aksi yang 

dilakukan crowd menurut E.P Thompson memiliki makna yang sangat mendalam, 

mereka mempunyai tujuan, rasional, dan merupakan aksi yang disengaja.
19

 

Sejarah kemunculan gerakan sosial baru berbeda dengan pendahulunya 

yaitu gerakan sosial lama/klasik. Gerakan sosial baru muncul pada tahun 1960-an 

dan 1970-an dimana masyarakat Amerika dan Eropa menyaksikan gelombang 

berskala luas yang dimana isu yang diangkat seputar humanis, kultural, dan non-

                                                           
17

 Rajendra Singh, 2010, Gerakan Sosial Baru, Yogyakarta: Resist Book, hal – 111. 
18

 Ibid. Hal – 114. 
19

 Ibid. Hal – 119. 
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materialistik dengan tujuan gerakan ini bersifat universal.
20

 Memiliki tampilan isu 

yang baru, yang lebih segar, dan yang lebih mendasar seperti isu feminisme, isu 

ekologi, isu kemiskinan, isu perdamaian, dan lain – lain. Berbeda dengan gerakan 

sosial lama yang meneriakkan „anti-kapitalisme‟, „revolusi kelas‟, dan 

„perjuangan kelas‟ , gerakan sosial baru tidak tertarik sama sekali pada gagasan 

revolusi dan penggulingan sistem pemerintahan negara secara revolusioner.
21

 

Gerakan sosial baru merubah pandangan masyarakat Marxisme yang berpegang 

teguh bahwa setiap gerakan adalah sebuah bentuk perjuangan kelas dan semua 

bentuk pengelompokkan manusia adalah pengelompokkan kelas.
22

 Gerakan sosial 

baru menentang itu semua dengan membawa isu yang lebih global dan lintas 

kelas. Atas dasar itulah mengapa gerakan sosial lama berbeda dengan gerakan 

sosial baru. 

Gerakan sosial baru melibatkan aksi politiknya dalam ruang lingkup 

grassroot saja dengan memprakarsai gerakan mikro atau kelompok – kelompok 

kecil, membidik isu – isu lokal dengan sebuah dasar institusi yang dibatasi. Ciri 

utama gerakan sosial baru merujuk pada penjelaskan Jean Cohen dalam buku 

Rajendra Singh yang berjudul “Gerakan Sosial Baru”, menyatakan bahwa 

gerakan sosial baru membatasi diri dalam empat pengertian:
23

 

1. Umumnya aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya utopia 

di masa lalu. 
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2. Aktor-aktornya berjuang untuk otonomi, plularitas, dan keberbedaan tanpa 

menolak prinsip-prinsip egalitas formal. 

3. Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu. 

4. Para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar. 

Dalam tesis yang ditulis oleh Gerrit van Vliet, dia menuliskan “The Five 

Creation of Global Movement”.
24

 The First Creation: Context of the Movement, 

negara bangsa dalam hal ini menjadi kurang penting, tetapi, tidak sepenuhnya 

hilang hanya saja konteksnya lebih global. The Second Creation: The Adversary, 

pandangan terhadap “global movements” adalah melawan sesuatu yang tidak jelas 

bentuknya, impersonal, dan kurang teridentifikasi. The Third Creation: Culture, 

gerakan global ingin membuat kondisi dimana mereka dapat mempromosikan 

suatu budaya. The Fourth Creation: New Relationship with the Political Sphere, 

gerakan sosial global tidak ingin ada hanya untuk mendapatkan kekuatan politik, 

mereka hanya ingin diakui sebagai aktor dalam pengambilan keputusan. The Fifth 

Creation: the Subject of Global Movements, aktor dalam gerakan global 

memutuskan diri mereka sendiri untuk dapat berpatisipasi dalam gerakan, tidak 

memandang politik, pejuang sosial, atau budaya, yang menyatukan mereka adalah 

alasan untuk bergabung kedalam gerakan global.
25

 

Rajendra Singh dalam bukunya berjudul ”Gerakan Sosial Baru” menuliskan 

tentang aktor-aktor dalam gerakan sosial baru. Aktor-aktor sosial GSB pada garis 

besarnya berasal dari basis sosial yang luas, tidak terbagi-bagi, melintasi kategori-

kategori sosial ihwal gender, pendidikan, okupasi atau kelas. Aktor-aktor yang 
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beroperasi dalam GSB bukan karena kepentingan kelas mereka, tetapi mereka 

berjuang demi kepentingan kemanusiaan. Sementara secara struktur GSB secara 

umum memintas batas-batas nasional, para aktor gerakan menyeberangi kotak-

kotak kategori sosial dari kasta, suku, agama, dan teritori politik.
26

 

Dalam gerakan sosial baru, muncul kelas baru yang dinamakan „kelas 

menengah baru‟. Claus Offe menyiratkan bahwa yang membedakan para aktor 

GSB adalah penolakan mereka pada basis identifikasi iri yang mapan.
27

 Mereka 

bukan, dalam bahasa politik, „kanan‟ atau „kiri‟, „liberal‟, atau „konservatif‟, tidak 

juga dikenali berdasarkan suku, gender, ras, umur, lokalitas, dan sebagainya, 

mereka yang mengikuti GSB berprofesi sebagai pelayan kemanusiaan, kelas 

menengah lama, dan orang-orang yang menempati posisi pinggiran seperti pelajar, 

ibu rumah tangga, dan pensiunan.
28

 

NGO (Non-Governmental Organizations) seperti Greenpeace dan Amnesty 

International dapat dikatakan sebagai Organisasi Gerakan Sosial (Social 

Movement Organization/SMO). Gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial 

memiliki banyak perdebatan didalamnya. Gerakan Sosial adalah sebuah upaya 

kolektif yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak memiliki 

kekuatan yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau menolak perubahan 

sosial, sedangkan Organisasi Gerakan Sosial adalah sebuah organisasi formal 

yang dimana dalam kegiatannya atau aksinya untuk mementingkan tujuan gerakan 
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tersebut.
29

 Secara umum, Organisasi Gerakan Sosial memiliki karakterisitik yaitu 

mempunyai seperangkat tujuan, yang mana di dalamnya terdapat hal-hal yang 

dikerjakan serta apa yang ingin dicapai. Hal-hal tersebut dapat berupa visi dan 

misi maupun program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan awal 

mereka. Yang kedua, Organisasi Gerakan Sosial memiliki sumber daya yang 

digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Sumber daya tersebut dapat berupa 

dana, dukungan masyarakat, maupun koneksi terhadap lembaga pemerintah. 

Sumber daya yang dimiliki tersebut nantinya dapat memudahkan SMO‟s untuk 

mencapai tujuan mereka. Yang terakhir, Organisasi Gerakan Sosial memiliki 

struktur organisasi yang formal di dalamnya dimana struktur ini meliputi 

kepemimpinan, keanggotaan, serta divisi-divisi atau badan-badan tertentu yang 

memiliki perannya masing-masing.
30

 Meskipun begitu, Fominaya memiliki 

ketakutan bahwa Organisasi Gerakan Sosial bisa jadi hanya mewakili kepentingan 

dari elit-elit organisasi tersebut dan mengurangi peran dari masyarakat di dalam 

organisasi tersebut. Fominaya berkata, meskipun SMO‟s adalah bagian dari 

sebuah gerakan sosial, mereka tidak mempunyai dua elemen penting dalam 

gerakan sosial yaitu: contentious dan non-institutionalized collective action. 
31

  

Charles Tilly adalah salah satu pemikir dalam gerakan sosial yang 

mendefinisikan gerakan sosial sebagai serangkaian perlawanan dalam bentuk aksi, 
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pertunjukan, serta kampanye yang dibuat oleh masyarakat biasa berdasarkan 

tuntutan bersama (collective claims) dan ditujukan kepada pihak lain.
32

 Gerakan 

sosial juga dapat menjadi „kendaraan‟ bagi masyarakat biasa untuk terjun di dunia 

politik yang berkenaan dengan masyarakat (public politics). 

Gerakan sosial tidak bisa lepas dari keberadaan politik karena disetiap 

kegiatannya ada unsur politik yang menjadi dasar mengapa sebuah gerakan sosial 

itu ada dan mau berjuang. Dalam bukunya Charles Tilly yang berjudul 

„Contentious Performance‟, perlawanan politik (contentious politics) melibatkan 

interaksi dan aktor yang membuat tuntutan (claims) terkait kepentingan, dimana 

pemerintah dalam hal ini menjadi pihak ketiga, target, ataupun penggagas.
33

 

Terdapat suatu pergeseran dari adanya kegiatan tuntutan bersama kepada orang 

lain atau pihak lain, khususnya bergilirnya rezim ke rezim lain terdahulu, bentuk 

politik inilah yang menjadi cikal bakal suatu gerakan (movement).
34

 Tilly 

berpendapat bahwa munculnya suatu gerakan dikarenakan adanya hubungan 

antara ekonomi dan politik yang luas termasuk demokratisasi, kapitalisasi pasar, 

dan proletarisasi.
35

 

Untuk membuat pembahasan pada kasus penelitian yang penulis angkat, 

penulis merujuk pada sebuah pemikiran gerakan sosial untuk bisa melihat 

bagaimana jalannya kasus dengan menggunakan sebuah konsep. Dalam bukunya 

yang berjudul Social Movements 1768-2004, Charles Tilly menjelaskan bahwa 
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terdapat perlawanan politik (contentinous politics) dari gerakan sosial yang 

diterangkan dalam tiga elemen yaitu:
36

 

 Campaign, adalah sebuah upaya publik yang terorganisir dan berkelanjutan dalam 

membuat tuntutan yang ditujukan kepada pihak lain atau ototitas yang berwenang. 

 Social Movements Repertoire, yaitu serangkaian kombinasi aktivitas/tindakan 

sebagai instrument politik yang dilakukan oleh gerakan sosial. 

 Worthiness, Unity, Numbers, and Commitment (WUNC Displays), adalah sebuah 

partisipasi public yang terpadu sebagai representasi asset dari diri gerakan sosial 

atau lingkupannya. 

Kampanye yang dijelaskan diatas adalah sebuah aktivitas yang melampaui 

peristiwa tunggal, meskipun gerakan sosial sering kali mencakup berbagai 

kegiatan seperti membuat petisi, deklarasi, ataupun rapat massa. Ketika gerakan 

sosial memiliki pesan untuk ditujukan kepada pihak lain dan penyampaiannya 

dilakukan melalui kampanye yang dilakukan berulang kali serta berkelanjutan. 

Hal tersebut menjadi inti dari kampanye gerakan sosial yang dijelaskan oleh 

Charles Tilly.
37

 

Kampanye mengacu pada sebuah hubungan interaksi antara tiga pihak, 

yaitu: sekelompok orang yang menganggap diri mereka gerakan sosial yang 

membuat dan melakukan tuntutan tersebut, objek yang menjadi sasaran dari 

tuntutan gerakan sosial, serta publik. Dimana tuntutan yang dibawa oleh gerakan 

sosial tidak hanya mengacu kepada pemerintah atau pihak berwenang saja 
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melainkan kepada pihak yang secara tidak langsung maupun langsung 

mempengaruhi kesejahteraan banyak orang.
38

 

Reportoar gerakan sosial yang dijelaskan adalah versi lain dari asosiasi yang 

mempunyai tujuan khusus dan lintas batas yang melakukan kegiatan politik, dan 

hal - hal tersebut dikombinasikan dengan gerakan sosial. Maka dari hal itu, sebuah 

gerakan sosial akan melakukan hal – hal yang dapat meningkatkan atensi atau 

perhatian dari masyarakat atau publik dengan serangkaian aktivitas – aktivitas 

yang menarik terkait tuntutan yang diangkat oleh pelaku gerakan sosial. Intinya 

adalah sebuah integrasi atau gabungan pertunjukan yang dilakukan secara 

sebagian ataupun keseluruhan sebagai bentuk dukungan ke dalam kampanye yang 

berkelanjutan dari variasi politik gerakan sosial.
39

 

Sedangkan untuk WUNC displays didefinisikan oleh Charles Tilly sebagai 

penanda dari representasi aktivitas publik dalam gerakan, ketika WUNC displays 

tersebut terintegrasi dengan gerakan sosial. Tampilan WUNC displays bisa berupa 

pernyataan, slogan, atau label yang menyiratkan arti dari masing – masing huruf 

tersebut, kelayakan, kesatuan, angka, dan komitmen (WUNC).
40

 Oleh karena itu, 

WUNC displays dianggap sebagai strategi untuk menonjolkan sesuatu yang 

dimiiki oleh sebuah gerakan sosial. Charles Tilly menjelaskan bahwa ada atau 

tidaknya suatu gerakan sosial dapat dilihat dari ketiga elemen tersebut dan ketiga 

elemen tersebut harus bisa saling melengkapi atau berkombinasi satu sama lain. 

Pada stategi yang ketiga, WUNC displays mengacu pada sebuah hubungan yang 
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berciri khas dan diaplikasikan dalam gerakan sosial sebagai tanda pengenal untuk 

publik, yang lebih spesifik dijelaskan oleh Charles Tilly dalam bukunya:
41

 

 Worthiness, tergambarkan melalui sikap, pakaian yang serasi, serta kehadiran 

orang – orang tertentu di dalam gerakan sosial tersebut seperti pendeta, pejabat, 

tokoh terkenal. 

 Unity, berbentuk atribut seperti, ikat kepala, spanduk, ataupun kostum yang 

sejenis, dan konsisten dalam satu barisan, hingga menyuarakan pesan yang 

dilakukan secara bersama – sama oleh gerakan sosial. 

 Numbers, adanya jumlah massa (headcounts), massa yang berkumpul secara besar 

yang turun ke jalan dan menunjukan kepedulian mereka terkait suatu kasus oleh 

gerakan sosial. 

 Commitment, terdapat kegigihan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai lambing 

perlawanan atas penindasan pada suatu kasus dan dapat terlihat pada gerakan 

sosial. 

Tilly menjelaskan bahwa WUNC displays pada gerakan sosial seringkali 

tampil berupa idiom – idiom yang dikenal sebagai penonton lokal, publik, ataupun 

masyarakat. Meskipun ungkapan – ungkapan (idioms) sangatlah bermacam – 

macam dari satu keadaan dengan keadaan yang lain, tapi secara umum ungkapan 

– ungkapan tersebut saling berhubungan dalam konteks gerakan sosial.
42

 

Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dilepas. Ketiga 

elemen tersebut yakni kampanye, reportoar, dan WUNC displays menciptakan 

kekhasan tersendiri dari gerakan sosial. Penjelasan terkait gerakan sosial tidak 

                                                           
41

 Ibid. 
42

 Ibid. Hal-5. 



26 
 

lepas dari jenis tindakan perlawanan politik. Menurut Charles Tilly, jika ada 

gerakan sosial yang mengadopsi ketiga elemen tersebut, maka gerakan sosial 

tersebut dianggap sebagai gerakan sosial yang benar.
43

 Tiga elemen tersebut 

merupakan aspek yang diadopsi oleh gerakan sosial dalam caranya untuk 

mengumpulkan perhatian dan dukungan eksternal untuk melawan penindas 

mereka. Gerakan sosial menggabungkan tiga jenis klaim, yaitu: program, 

identitas, dan pendirian (Program, Identity, and Standing). Klaim yang masuk 

kedalam program adalah sebuah tindakan atau kebijakan aktual yang diusulkan. 

Klaim identitas adalah upaya membuktikan “Who we are” dari suatu gerakan 

sosial untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Klaim pendirian 

menjelaskan standing position dari sebuah gerakan sosial, menjelaskan posisi 

mereka dan siapa yang mereka wakili.
44

  

Perbedaan gerakan sosial lama dengan yang baru adalah gerakan sosial baru 

lebih mengembangkan relasi atau hubungan kerjasama yang akan membuat 

mobilisasi massa akan lebih teratur dan tidak secara spontan. Gerakan sosial baru 

juga bekerjasama dengan NGO agar mereka dapat mempromosikan gerakan sosial 

tersebut dan secara tidak langsung untuk mempromosikan gerakan mereka.
45

 

Komunikasi juga menjadi aktor penting bagaimana sebuah gerakan sosial dapat 

menjalar ke berbagai negara lain. Komunikasi dapat memudahkan gerakan sosial 

dapat beradaptasi di lingkungan lain dan saling terhubung.
46

 Komunikasi menjadi 
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instrumen yang sangat penting bagaimana sebuah gerakan sosial dapat menjalar 

ke berbagai negara di dunia. 

Dengan merujuk pada buku Charles Tilly tahun 2004 tersebut, untuk 

mengetahui bagaimana aksi perlawanan yang dilakukan gerakan sosial dapat 

dijelaskan melalui tiga proses yaitu: Kampanye, Reportoar gerakan sosial, dan 

WUNC displays. Pemilihan studi kasus terkait isu yang ada di dalamnya, serta 

pemikiran Charles Tilly terkait gerakan sosial, akan menjadi bahan analisis dan 

kerangka berfikir penulis. 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan konsep Social Movement dari 

Charles Tilly untuk mengoperasionalisasikan terkait fenomena yang diangkat 

penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Fenomena yang 

penulis teliti adalah Strategi Kick it Out Untuk Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat Terhadap Rasisme Dalam Sepakbola di Inggris pada tahun 2012-

2017. Menurut penulis, konsep Social Movement merupakan konsep yang cocok 

untuk digunakan dalam menganalisa fenomena ini dikarenakan Charles Tilly 

membahas terkait strategi gerakan sosial dan sangat cocok dengan rumusan 

masalah yang penulis angkat. 

Penulis mengoperasionalisasikan konsep gerakan sosial menurut pemikiran 

Charles Tilly ke dalam studi kasus yang telah dipilih. Di dalam konsep tersebut 

terdapat tiga strategi sebagai instrument yang digunakan masyarakat atau 

kelompok kolektif juga gerakan sosial untuk mencapai tujuannya, yaitu: (1) 
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Kampanye, (2) Reportoar Gerakan Sosial, dan (3) Worthniness, Unity, Numbers, 

and Commitment (WUNC displays). 

Variabel pertama yaitu Kampanye yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh 

gerakan sosial secara terorganisir dan berkelanjutan dalam membuat tuntutan yang 

kolektif dan ditujukan kepada pihak lawan.
47

 Dalam kasus yang penulis angkat 

ketika banyak masyarakat Inggris, para pemain professional sepakbola, para 

petinggi sepakbola, dan lain-lain mendukung adanya gerakan anti-rasisme yang 

dibuat oleh Kick it Out untuk menyuarakan suaranya kepada pihak yang dianggap 

menjadi lawan adanya gerakan anti-rasisme. 

Variabel kedua yaitu Reportoar Gerakan Sosial yang merupakan aktivitas 

utama dari gerakan sosial yang dikombinasikan dengan aktivitas lainnya seperti 

pawai, aktivitas politik, dan lain-lain.
48

 Kick it Out memiliki sebuah program 

bernama One Game One Community yang berubah nama menjadi Season of 

Action dimana program tersebut menjadi wadah bagi masyarakat banyak dan para 

pemain muda agar menjauhkan sikap rasisme dalam sepakbola. 

Variabel ketiga adalah WUNC Displays yang merupakan kepanjangan dari 

Worthiness, Unity, Numbers, dan Commitment. WUNC Displays adalah partisipasi 

publik yang terpadu sebagai representasi bagian dari diri mereka sendiri atau 

lingkungan.
49

 Hal ini dapat dilihat bagaimana Kick it Out berdasarkan pada buku 

Charles Tilly bahwa Worthiness dapat digambarkan sebagai kemunculan 

dukungan dari aktor masyarakat, figur sepakbola, serta keserasian atribut yang 

mereka gunakan. Unity dapat terlihat dari mereka yang tetap berpegang teguh 
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dalam slogan “Kick it Out: Tackling Racism and Discrimination”. Numbers yang 

ditunjukan adalah banyaknya orang, organisasi, pemain sepakbola, dan lain-lain 

yang mendukung gerakan ini. Commitment dapat dilihat dari komitmen yang 

terlihat dan diperjuangkan oleh gerakan sosial tersebut. 

 

 

Tabel 2. 1 Operasionalisasi Konsep 

No. Strategi Indikator Parameter 

1 Kampanye Upaya yang terorganisir dan 

berkelanjutan dalam 

membuat tuntutan yang 

kolektif dan ditujukan 

kepada pihak lawan dan 

adanya klaim yang diminta 

dari Gerakan Sosial: 

- Klaim Kelompok, 

- Klaim Objek, 

- Klaim Publik. 

Upaya yang dilakukan Kick 

it Out sebagai Social 

Movement Organization 

dari berbagai kalangan 

masyarakat termasuk 

petinggi federasi dan 

pemain professional dengan 

cara kampanye hingga 

menuntut terhadap pihak 

lawan dalam upaya 

mencapai perubahan. 

2 Reportoar 

Gerakan 

Sosial 

Aktivitas utama dari gerakan 

sosial yang dikombinasikan 

dengan aktivitas lainnya 

yang memiliki tujuan khusus 

Program Fans For 

Diversity yang dimana 

program ini bekerja sama 

dengan Football 
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atau perkumpulan 

masyarakat umum, atau 

pawai, dan bentuk dari 

kegiatan gerakan politik lain 

Supporters‟ Federation 

yang bertujuan untuk 

merangkul seluruh orang 

yang dipandang sebelah 

mata untuk ikut merayakan 

sepakbola. 

3 WUNC 

displays 

Partisipasi yang terpadu dan 

berciri khas sebagai 

karakteristik gerakan sosial. 

W : Sikap tenang; pakaian 

rapi: kehadiran pendeta, 

penjabat, dan ibu dengan 

anak 

U : Lambang yang sama, 

ikat kepala, spanduk atau 

kostum: berbaris dalam 

barisan: bernyanyi dan 

bersorak 

N : Jumlah massa 

C : Komitmen yang 

ditunjukan sebuah gerakan  

- Partisipasi anggota dari 

Kick it Out sebagai 

representasi dari gerakan 

anti-rasisme dan anti-

diskriminasi dalam 

sepakbola. 

- W = Keserasian atribut 

Kick it Out serta kehadiran 

orang-orang tertentu dalam 

program mereka 

- U = Slogan yang 

bertuliskan “Let‟s Kick 

Racism out of Football” 

dalam kaos yang diberikan 

ke seluruh orang yang 

mendukung program 

mereka 
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- N = Banyaknya orang yang 

berpatisipasi dalam 

program Kick it Out 

- C = Komitmen yang 

dilakukan Kick it Out dalam 

program-program mereka 

 Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan diatas, penulis dalam hal ini 

menyimpulkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Kick it Out dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus rasisme sepakbola di Inggris 

pada tahun 2012-2017 merupakan strategi dari gerakan sosial menurut Charles 

Tilly. Karena dapat dilihat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Kick it Out tahun 

2012-2017 dapat diklarifikasikan sebagai strategi dari gerakan sosial menurut 

Charles Tilly yaitu Kampanye, Reportoar Gerakan Sosial, dan WUNC Displays. 
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2.4 Alur Pemikiran 

  

Rasisme yang terjadi dalam 

sepakbola di Inggris 

Strategi Kick It Out dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap kasus rasisme sepakbola di 

Inggris tahun 2012-2017 

Gerakan Sosial (Charles Tilly) 

Kampanye Reportoar Gerakan 

Sosial 
WUNC Displays 

Upaya yang terorganisir 

dan berkelanjutan dalam 

membuat tuntutan yang 

kolektif dan ditujukan 

kepada pihak lawan dan 

adanya klaim yang diminta 

dari Gerakan Sosial: Klaim 

Kelompok, Klaim Objek, 

Klaim Publik 

Partisipasi yang 

terpadu dan berciri 

khas sebagai 

karakteristik 

gerakan sosial 

Aktivitas utama dari 

gerakan sosial yang 

dikombinasikan dengan 

aktivitas lainnya yang 

memiliki tujuan khusus 

atau perkumpulan 

masyarakat umum, atau 

pawai, dan bentuk dari 

kegiatan gerakan politik 

lain 

Strategi Kick it Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

kasus rasisme dalam sepakbola di Inggris tahun 2012-2017 yaitu 

Kampanye, Reportoar Gerakan Sosial, dan WUNC Displays. 
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2.5 Argumen Utama 

Strategi Gerakan Kick it Out Movement Untuk Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat Dalam Kasus Rasisme Sepakbola di Inggris tahun 2012-2017 dapat 

dilihat dari tiga elemen strategi gerakan sosial menurut Charles Tilly yaitu 

Kampanye, Reportoar Gerakan Sosial, dan WUNC Displays. Ketiga strategi tersebut 

masing-masing memiliki perannya sendiri dan saling berkesinambungan satu sama 

lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tulisan yang berjudul Strategi Kick It Out Movement Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kasus Rasisme Di Sepakbola Di 

Inggris Tahun 2012 – 2017 menggunakan metode penelitian secara deskriptif. 

Penggunaan metode ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang telah 

penulis paparkan dalam rumusan masalah. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil kawasan 

penelitian ini rasisme sepakbola yang terjadi di Inggris. Kemudian penulis memilih 

rentang tahun 2012-2017. Hal itu dikarenakan penulis ingin meneliti bagaimana 

strategi yang dilakukan Kick it Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik pengumpulan 

data sekunder. Menurut Ulber, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari 

tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan
1
. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data 

melalui studi pustaka yang berasal baik dari buku, jurnal, media cetak, dokumen 

resmi, hingga data-data yang berasal dari internet. 

                                                           
1
Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 291. 
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1.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Penulis memilih teknik 

analisa data kualitatif dikarenakan data yang disajikan dan dibahas untuk menjelaskan 

fenomena yang diteliti berwujud kata-kata dan fenomena yang dijelaskan hanya bisa 

dijelaskan secara kualitatif. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Peneliti membagi penelitian ini kedalam bab-bab tersendiri yang berurutan 

untuk mempermudah penjelasan serta menjaga sistematika penulisan agar penelitian 

ini dapat dipahami dengan jelas dan sistematis. Peneliti akan membagi penelitian ini 

ke dalam enam bab, dengan rincian sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 1 dalam penelitian ini berisi tentang sisi pendahuluan dari penelitian ini yang 

melingkupi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

Bab 2 Kerangka Pemikiran 

Bab 2 dalam penelitian ini berisi tentang kerangka pemikiran dari penelitian yang 

memberikan penjelasan tentang keterkaitan teori yang digunakan serta 

operasionalisasinya dengan kasus yang diambil. Kemudian bab ini juga memberikan 

batasan-batasan secara teoritis dan konseptual akan hal utama yang dikaji dalam 

penelitian ini. 
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Bab 3 Metode Penelitian 

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

sebagai dasar metodologis penelitian ini. 

Bab 4 Rasisme Sepakbola di Inggris 

Bab 4 dalam penelitian ini penulis membaginya ke dalam beberapa sub-bab yaitu; 

1.1 Rasisme di Inggris 

1.2 Sejarah Rasisme Sepakbola di Inggris 

1.3 Kick it Out Movement 

1.3.1 Visi dan Tujuan Kick it Out 

1.3.2 Struktur Kick it Out 

Bab 5 Pembahasan 

Bab 5 dalam penelitian ini berisi tentang strategi gerakan sosial yang diterapkan oleh 

Kick it Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rasisme sepakbola di 

Inggris pada tahun 2012-2017. Penulis membagi ke beberapa sub-bab yaitu; 

1.1 Kampanye 

1.1.1 One Game One Community 

1.1.2 Next 20 

1.1.3 Equality Inspires 

1.1.4 A.S.P.I.R.E 

1.2 Repertoar Gerakan Sosial 

1.2.1 Fans For Diversity 

1.3 Worthiness, Unity, Numbers, Commitment Displays 
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1.3.1 Worthiness 

1.3.2 Unity 

1.3.3 Numbers 

1.3.4 Commitment 

1.4 Analisis Kampanye, Repertoar Gerakan Sosial, dan WUNC Displays 

dalam Strategi Kick it Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap kasus rasisme sepakbola di Inggris tahun 2012-2017 
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BAB IV  

RASISME SEPAKBOLA DI INGGRIS 

Diskriminasi yang ditujukan kepada suatu ras sebenarnya sudah lama 

dihapuskan dengan adanya sebuah konvensi bernama International Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) yang merupakan 

sebuah konvensi tentang Hak Asasi Manusia yang menyuruh seluruh anggotanya 

yang dimana anggota tersebut adalah sebuah negara untuk menghapuskan segala 

kegiatan yang bersifat rasisme dan diskriminasi kepada suatu ras.
1
 Konvensi tersebut 

juga memberikan kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan memberikan 

sanksi dalam keikutsertaan organisasi rasis.
2
 Diskriminasi rasial yang didefinisikan 

oleh hukum internasional adalah segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau 

preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan dan kebangsaaan atau etnis yang 

bertujuan atau berdampak untuk menjatuhkan atau meniadakan kesenangan dari hak 

asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, budaya, atau 

bidang kehidupan lainnya.
3
  

UNESCO pun juga memberikan pandangannya mengenai tindakan 

diskriminasi. Menurut UNESCO, diskriminasi dibagi menjadi 2 yaitu;
4
 

                                                           
1
 ICERD, Adopted and Opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 

(XX) of 21 December 1965,   Pasal 2.1, hal-2.  
2
 Ibid, pasal 4. 

3
 UNESCO, “Learning To Live Together”, diakses dari http://www.unesco.org/new/en/social-and-

human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/ pada 12 September 2018. 
4
 Ibid. 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/
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1. Direct Discrimination, sebagai contoh, menolak menerima sebagai murid, 

mempekerjakan atau mempromosikan seseorang dikarenakan dia berkulit 

hitam, menolak dikarenakan orientasi seksual mereka. 

2. Indirect Discrimination, sebagai contoh, kualifikasi berdasarkan umur yang 

mendiskriminasi perempuan dimana perempuan harusnya bertanggung jawab 

dalam urusan rumah. 

 Sedangkan menurut Victorian Equal Opportunity & Human Rights 

Commision, terdapat 15 tipe diskriminasi yaitu;
5
 

a. Umur 

b. Status orang tua 

c. Disabilitas 

d. Aktivitas pekerjaan 

e. Identitas gender, orientasi seksual 

f. Aktivitas industry 

g. Status pernikahan 

h. Fisik 

i. Kepercayaan atau aktivitas politik 

j. Kehamilan dan menyusui 

k. Ras 

l. Kepercayaan atau aktivitas agama 

                                                           
5
 Victiorian Equal Opportunity & Human Rights Commission, “Type of Discrimination”, diakses dari 

https://www.humanrightscommission.vic.gov.au/languages#indonesian pada 12 September 2018. 

https://www.humanrightscommission.vic.gov.au/languages#indonesian
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Rasisme termasuk ke dalam perilaku diskriminasi. Melihat penjelasan diatas, 

sudah jelas bahwa rasisme termasuk kedalam perilaku diskriminasi dikarenakan 

prinsip dasar dari perilaku rasisme adalah menjatuhkan suatu kaum atau pihak 

berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan lain-lain sehingga hal tersebut sangatlah 

menjadi perhatian orang pada saat ini karena tindakan tersebut sangatlah tidak baik 

dan tidak menjunjung tinggi HAM. 

 4.1 Rasisme di Inggris 

Inggris adalah negara yang memenangkan perang dunia ke-2 dan Inggris bisa 

dikatakan sebagai negara yang maju dari sisi infrastruktur dan budaya. Banyak 

sejarah yang menyatakan bahwa budaya sepakbola berasal dari Inggris dikarenakan 

Inggris merupakan negara pertama yang menawarkan sepakbola modern dengan 

peraturan-peraturan. Tetapi, dibalik kemajuan dan sejarah besar Inggris, Inggris 

mempunyai masa lalu yang sangat kelam dan menjadi masalah sampai saat ini yang 

sulit untuk dihilangkan yaitu rasisme. Orang-orang akan berpikiran bahwa Inggris 

adalah negara yang semuanya berkulit putih tetapi sejarah mengatakan bahwa orang-

orang berkulit hitam sudah ada di Inggris pada zaman perang dunia ke-1 dan ke-2 dan 

membantu Inggris untuk meraih kemenangan di perang tersebut.
6
  

Multi-kultural di Inggris adalah sesuatu yang diwariskan oleh kekaisaran pada 

zaman dahulu. Imigrasi meledak setelah adanya „Civis Britannicus Sum‟ pada tahun 

                                                           
6
 Dr. Natalie Thomlinson, “Black Britain: Histories of Race and Immigration in the United Kingdom”, 

diakses dari http://www.pem.cam.ac.uk/international-programmes/pembroke-kings-

programme/academics/courses/black-britain-histories-of-race-and-immigration-in-the-united-kingdom/ 

pada 3 Oktober 2018.  

http://www.pem.cam.ac.uk/international-programmes/pembroke-kings-programme/academics/courses/black-britain-histories-of-race-and-immigration-in-the-united-kingdom/
http://www.pem.cam.ac.uk/international-programmes/pembroke-kings-programme/academics/courses/black-britain-histories-of-race-and-immigration-in-the-united-kingdom/
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1948 oleh British Nationality Act yang menegaskan bahwa „that anyone born in the 

empire had the rights of British citizenship. Orang berkulit hitam merasakan bahwa 

mereka juga merupakan bagian dari kekaisaran Inggris dikarenakan mereka telah 

membantu Inggris meraih kemenangan di perang dahulu. Orang-orang Afrika dan 

India merasa bahwa di Inggris lah mereka akan mendapatkan kesempatan besar dan 

memperbaiki perekonomian mereka, akhirnya pada tahun 1950-an dan 1960-an, 

banyak masyarakat dari Afrika dan India datang ke Inggris.
7
   

Tetapi hal tersebut mendapatkan perlawan dari orang asli Inggris yaitu orang 

berkulit putih yang menganggap bahwa pendatang memberikan masalah bagi Inggris. 

Pada tahun 1958, tensi antar ras meningkat sehingga meledaknya kerusuhan di 

London dan Nottingham. Kerusuhan ini tidak lepas dari masyarakat kulit putih yang 

tidak suka adanya orang kulit hitam datang ke Inggris dan mengambil lahan 

pekerjaan mereka sehingga mereka mulai melakukan tindakan-tindakan rasisme 

kepada kulit hitam. Pada tahun 1970, sebuah partai muncul dan berkembang pesat di 

Inggris bernama the National Front. Rasisme di Inggris tidak lepas dari peranan 

sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1970-an yang bernama the National Front. 

Pada tahun 1980, orang-orang berkulit hitam mulai mencoba untuk melawan tindakan 

rasisme yang dituju kepada mereka dengan membuat sebuah gerakan perlawanan 

anti-rasisme bernama Black Power Movement.
8
 Tujuan dari grup ini tidak lain adalah 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 



42 
 

untuk melawan rasisme berdasarkan warna kulit yang sangat marak terjadi di Inggris 

pada saat itu. 

Perilaku rasisme di Inggris tidak juga lepas dari budaya yang bernama 

skinheads yang menjalar di Inggris pada tahun 1960.
9
 Hooliganisme memang juga 

menjadi budaya yang bersifat rasisme tetapi dalam konteks sepakbola, berbeda 

dengan skinheads, mereka menunjukkan identitas dengan gaya buruh seperti 

menggunakan sepatu boots (merk yang terkenal adalah Dr. Martens), jaket bomber 

atau Harrington, celana jeans yang ketat dan ngatung, serta rambut botak. Budaya 

skinheads  ini menjadi aktor yang penting dalam besarnya gerakan buruh pada waktu 

itu dikarenakan skinheads memiliki pandangan terhadapa Neo-Nazism dan fasisme.
10

 

Grup skinheads menjadi kesempatan bagi National Front untuk menciptakan 

propaganda diantara kalangan. National Front memiliki orang untuk bagian 

propaganda dengan tujuan agar setiap grup saling membenci satu sama lain sehingga 

tujuan mereka agar berjalan dengan baik.
11

 Hal ini ditujukan dengan penjualan 

majalah yang bersifat propaganda di setiap ajang pertandingan sepakbola dimana 

mereka mengetahui bahwa massa yang ada dalam pertandingan sepakbola akan 

sangat banyak dan itu menjadi peluang bagi mereka untuk memberikan majalah yang 

secara tidak langsung adalah bagian dari perekrutan grup tersebut.  

                                                           
9
 All That‟s Interesting, “How Skinheads Trasnsformed From Inclusive Yout Movement into Racist 

Hate Group”, diakses dari https://allthatsinteresting.com/skinheads-history pada 3 Oktober 2018. 
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 

https://allthatsinteresting.com/skinheads-history
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Sejarah rasisme di Inggris memang sudah terjadi sangat lama dan sampai saat 

ini masih terjadi di Inggris sendiri dengan munculnya grup baru seperti English 

Defence League, Britain First, British National Party, dan lain-lain. Rasisme di 

Inggris juga tidak bisa lepas dari sepakbola dikarenakan sepakbola adalah olahraga 

yang mengundang banyak massa dan menurut masyarakat, sepakbola merupakan 

tempat untuk melampiaskan kekesalan mereka, emosi mereka, masalah mereka, dan 

itu ditujukan kepada pemain berkulit hitam. Rasisme yang berawal dari masyarakat, 

berkembang ke ranah sepakbola sehingga masalah rasisme di Inggris menjadi hal 

yang sulit dihilangkan dikarenakan massa di sepakbola yang semakin banyak 

tentunya akan sulit untuk diatur karena setiap individu memiliki pandangan-

pandangan yang berbeda-beda. 

 4.2 Sejarah Rasisme Sepakbola di Inggris 

Rasisme dalam sepakbola di Inggris sudah lama terjadi dan itu menjadi hal 

yang sulit dihilangkan. Perilaku ekstrim yang dilakukan oleh pihak suporter pada 

tahun 1970-1980 menjadi suatu budaya yang sangat melekat oleh para suporter 

sepakbola di Inggris.
12

 Pada dekade 1980-an, liga Inggris mendapat predikat buruk 

terutama karena perilaku kekerasan yang dilakukan oleh para suporter klub dari 

Inggris.
13

  

                                                           
12

 Tomáš Niederhafner, 2006, The Milestones in British Football History: Players, People, Place, 

Tesis, Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University 

Brno, hal-26. 
13

 Fajar Junaedi, Merayakan Sepakbola: Fans, Identitas, dan Media Edisi 1, Bab: Anak Muda Kreatif 

Menendang Rasisme dari Sepakbola, hal-70 Fandom ID, Sleman, Yogyakarta. 
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Berbicara tentang rasisme sepakbola di Inggris, peranan masyarakat dan 

organisasi atau gerakan sosial yang menjunjung tinggi white supremacy, The 

National Front adalah contohnya. The National Front adalah sebuah partai yang 

berangkat dari gerakan sosial masyarakat Inggris pada tahun 1967 oleh A.K. 

Chesterton. The National Front memiliki paham ultranasionalisme, white 

nationalism, fasisme Inggris, dan Neo-Fasisme.
14

 The National Front memiliki 

keinginan yang ingin dicapai diantaranya: British jobs for British workers, time to 

leave the corrupt EU, stop immigration start repatriation, bring back capital 

punishment for paedhopiles and child murderers, stop racist attacks on white, keep 

the United Kingdom united.
15

  

Tragedi Heysel di Belgium pada tahun 1985, mempertemukan antara Liverpool 

FC dengan Juventus yang dimulai oleh perilaku suporter Liverpool yang dimana para 

suporter tersebut berasal dari salah satu gerakan sayap kiri bernama The National 

Front. Hooligan Inggris dilaporkan mempunyai satu tato bergambar swastika 

berusaha mengejar para suporter Juventus 1,5 sebelum pertandingan dimulai. 39 

orang meninggal dikarenakan kejadian tersebut dikarenakan terkena lemparan batu 

dan terinjak oleh suporter Inggris yang sangatlah brutal.
16

 

                                                           
14

 Anonymous, “National Front (UK)”, diakses dari 

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/National_Fro

nt_(UK).html pada 24 September 2018. 
15

 National Front, “What We Stand For”, diakses dari 

http://www.britishnationalfront.net/whatwestandfor.html pada 24 September 2018. 
16

 Tomáš Niederhafner, 2006, The Milestones in British Football History: Players, People, Place, 

Tesis, Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University 

Brno, Op. Cit, hal-40. 

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/National_Front_(UK).html
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/National_Front_(UK).html
http://www.britishnationalfront.net/whatwestandfor.html
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Pada tahun 1950-an, mantan pemilik klub Everton FC, berpendapat bahwa 

pemain berkulit hitam tidak akan bisa bersaing dengan pemain lainnya di level atas 

dikarenakan mereka kurang disiplin, tidak bisa bermain dalam lumpur, tidak 

mempunyai stamina yang cukup, tidak konsisten. Orang-orang Afrika diklaim tidak 

bisa bermain menggunakan sepatu, mereka gampang menyerah ketika mendapatkan 

sepakan keras.
17

 

Rasisme yang terjadi di lapangan tidaklah lebih parah dibandingkan yang 

terjadi di tribun suporter dimana para suporter melakukan nyanyian yang bersifat 

rasis kepada pemain berkulit hitam dan rasisme dalam tribun dibagi menjadi dua 

yaitu penyerangan secara individual dan nyanyian yang bersifat rasisme. Para 

suporter bahkan tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang diluar dari hal tersebut 

pada tahun 1980-an. Pada saat itu, rasisme dalam sepakbola menjadi hal yang lumrah, 

para suporter akan mendiskriminasi pemain yang memiliki kulit hitam yang menjadi 

lawan tim kesukaannya, walaupun mereka mempunyai pemain berkulit hitam, ucap 

salah satu suporter Arsenal pada saat itu. Menurut mereka, tindakan mereka tidaklah 

bersifat rasisme dikarenakan apa yang mereka lakukan adalah perilaku yang biasa 

bukanlah termotivasi untuk melakukan tindakan rasisme.
18

 Para suporter dari klub 

tertentu tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang sangat berlebihan seperti 

menghujani pemain berkulit hitam dengan pisang dan kacang. John Barnes, seorang 

pemain yang memulai debutnya untuk Liverpool FC pada saat melakukan 

                                                           
17

 Ibid,  hal-28. 
18

 Ibid. 
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pertandingan tandang dilempari pisang oleh suporter dikarenakan dia memiliki kulit 

hitam.
19

 

Beberapa pemain mungkin lebih memilih untuk tidak mengikuti emosinya, 

tetapi tidak semua pemain yang terkena rasisme dapat menahan emosinya. Salah satu 

contoh yang terkenal adalah tendangan „Kung-fu Kick‟ yang dilakukan oleh Eric 

Cantona, yang pada saat itu bermain untuk Manchester United yang sedang menjamu 

Crystal Palace pada tahun  1995.
20

 Eric Cantona, mantan kapten timnas Perancis 

mendapatkan sanksi 6 bulan dan juga kerja sosial sehingga tidak dapat bermain untuk 

tim nya dikarenakan insiden tersebut.
21

 Cantona mengklaim bahwa suporter tersebut 

berkata sesuatu yang bersifat rasisme kepada dirinya sehingga dia tidak bisa menahan 

emosinya dikarenakan perkataan salah satu suporter yang bernama Matthew 

Simmons.
22

 Dalam penyelidikan, Matthew Simmons berkata „You dirty French 

B*stard! F*ck off back to France.‟. Hal tersebut menyatakan bahwa rasisme tidak 

hanya dikenakan kepada pemain berkulit hitam saja. Hal tersebut juga pernah terjadi 

sebelum kejadian Eric Cantona. Pada tahun 1920-an dimana salah satu suporter 

meneriaki William Dean a Black B*stard dan Dean yang mendapat julukan „Dixie‟ 

langsung memukul ke orang tersebut tanpa melaporkan ke pihak polisi.
23

 

                                                           
19

 Ibid. Tomáš Niederhafner, hal-29. 
20

 Putra Pertama Tegar Idaman, 2017, “Mengenang Tendangan Kungfu Eric Cantona”, diakses di 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170125032625-501-188722/mengenang-tendangan-

kungfu-eric-cantona, pada 14 September 2018.  
21

 Ibid. 
22

 Tomáš Niederhafner, Op. Cit, hal-29. 
23

 Ibid. 

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170125032625-501-188722/mengenang-tendangan-kungfu-eric-cantona
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170125032625-501-188722/mengenang-tendangan-kungfu-eric-cantona
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Rasisme dalam sepakbola di Inggris tidak bisa dipisahkan oleh suatu identitas 

yang bernama hooliganisme. Hooliganisme sudah muncul ketika sepakbola modern 

muncul di Inggris dan hooliganisme memiliki konotasi yang buruk.
24

 Hooliganisme 

sendiri berasal ketika orang-orang Irish menyebutkan orang-orang yang 

menyebabkan kerusuhan di Inggris sebagai „Hoolihans‟, hal itu menjadi perhatian 

media tetapi media salah menyebutkan dan berganti menjadi „Hooligan‟, sampai saat 

ini juga pengartian kata Hooligan mempunyai makna agresif, berbahaya, kekerasan, 

kasar, jelek, dan arti lainnya.
25

  

Pada sekitaran tahun 1960, hooliganisme sangatlah berkembang di Inggris dan 

disebut sebagai English Disease.
26

 Sekelompok orang yang mencari sebuah 

pertarungan, mereka akan membentuk sebuah kelompok yang dinamakan „Firm‟.
27

 

Kelompok-kelompok seperti ini sangatlah eksis pada zamannya dan ada beberapa 

yang sangat terkenal bahkan di seluruh eropa seperti pendukung West Ham United 

yang menamakan diri mereka Inter City Firm (ICF), pendukung dari Millwall F.C 

yang bernama Millwall Bushwackers, Chelsea dengan Chelsea Headhunters, 

Manchester United dengan The Red Army, 6.57 Crew dari Portsmouth F.C, 

Birmingham Zulus dari Birmingham City, dan Aston Villa Hardcore dari Aston 
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15 September 2018. 
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Villa.
28

 Setiap firma-firma yang ada di Inggris mempunyai peraturan yang sama yaitu 

tidak boleh lari dari pertarungan karena akan mencemari nama baik dari firma 

tersebut dan satu motto yang sangat terkenal yaitu “You don‟t run, not when you‟re 

with us, you STAND YOUR GROUND AND FIGHT!!!”.
29

  

Rasisme di Inggris mulai berkembang, tidak hanya orang yang memiliki kulit 

hitam saja yang terkena tindakan diskriminasi dan rasisme dari orang-orang asli 

Inggris, tetapi orang Asia pun terkena rasisme. Pada tahun 1998, Football Task Force 

melakukan observasi terhadap tindakan rasisme dan hasilnya tindakan rasisme yang 

terjadi di sepakbola lebih besar terjadi kepada orang berkulit hitam dan orang asia 

dimana rasisme tersebut menginginkan orang-orang yang berbeda dari orang kulit 

putih tidak boleh datang untuk menonton sepakbola.
30

 Pada tahun 1999, FA 

mengeluarkan sebuah survey bernama Premier League Fan Survey. Sekitar 0,4% 

suporter memperkenalkan diri mereka sebagai „Black British Background‟, 0,5% 

berasal dari „British Asian Background‟, dan sebesar 1,3% berasal dari turis dan lain-

lain. Dari survey tersebut, hanya sebesar 2 persen dari total suporter yang datang 

menonton liga Inggris pada tahun 1999 berasal dari kulit hitam dan Asia.
31

 

Dalam masalah rasisme di sepakbola, media juga mempunyai peran sangat 

penting. Kejadian tersebut pernah terjadi di Inggris, ketika pemberitaan media The 
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Sun terkait kejadian paling diingat dan paling kelam di dunia sepakbola yaitu 

Hillsbrough Disaster. Media Inggris, The Sun membuat judul “The Truth” mengenai 

kejadian Hillsbrough tersebut.
32

 The Sun memberitakan bahwa semua kejadian 

tersebut adalah kesalahan dari suporter Liverpool yang dimana memiliki tiga headline 

dalam berita tersebut; beberapa suporter mengambil barang dari korban, beberapa 

suporter menyemburkan air urin mereka kepada polisi yang berani, beberapa suporter 

membuat kerusuhan.
33

 Kebohongan pemberitaan yang dilakukan media The Sun 

mendapat kecaman dari keluarga korban dikarenakan semua hal yang diucapkan itu 

adalah bohong, yang dimana kenyataannya adalah itu semua adalah kesalahan polisi 

yang memaksakan suporter untuk masuk kedalam stadion padahal kapasitas stadion 

tersebut sudah melebihi dan telatnya ambulans yang datang sehingga 96 orang harus 

meninggal dikarenakan kejadian tersebut.
34

 Hal ini membuktikan bahwa media juga 

memiliki peranan penting dalam penyebaran paham holiganisme dan banyak suporter 

yang tidak suka kepada awak media dikarenakan mereka tahu jika media mengetahui 

tentang mereka, media akan membingkai berita sesuai dengan keinginan mereka. 

 4.3 Kick it Out Movement 

Kick it Out (KIO) adalah sebuah organisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan 

dalam sepakbola dan organisasi ini bekerja di bidang sepakbola, edukasi, dan sektor 
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komunitas untuk melawan tindakan diskriminasi, mendorong praktik dan kampanye 

yang bersifat positif.
35

 Berawal pada tahun 1993, sebuah kampanye gerakan anti-

rasisme muncul setahun setelah Premier League mulai pada tahun 1992 yang 

menargetkan rasisme dan bahasa rasis dalam sepakbola bernama „Let‟s Kick Racism 

Out Of Football‟.
36

 Gerakan ini dimulai oleh seorang bernama Lord Herman Ouseley 

yang menjabat sebagai Chairman of Kick it Out. Pada tahun 1984, dia mendapatkan 

kesempatan untuk dapat menciptakan „London Againts Racism‟ dan dipersembahkan 

kepada Greater London Council. Pada tahun 1993, dia menjabat sebagai ketua dari 

Commision for Racial Equality dan sampai akhirnya dia menciptkan sebuah 

kampanye bernama „Let‟s Kick Racism Out of Football‟.
37

 

Let‟s Kick Racism Out of Football diluncurkan oleh Commission for Racial 

Equality dan Proffesional Footballers‟ Association (PFA).
38

 Kampanye ini berhasil 

mengeluarkan “9-point plan” yang dimana 10 poin tersebut ditujukan kepada klub 

professional untuk menghilangkan rasisme yang dimana 9 point tersebut adalah:
39

 

a. Untuk pernyataan kasus mengenai klub tidak akan mentolerir rasisme, 

menyebarkan aksi tersebut melawan orang-orang yang terlibat dalam 
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nyanyian rasisme. Pernyataan tersebut harus dicetak di seluruh pertandingan 

dan  ditampilkan secara permanen dan diseluruh stadion. 

b. Membuat pengumuman di kalangan publik yang menyatakan bahwa nyanyian 

rasisme adalah tindakan terkutuk. 

c. Membuat hal tersebut diberlakukan kepada seluruh pemegang tiket musim 

bahwa mereka tidak terlibat hal tersebut. 

d. Mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran pemahaman rasisme di 

dalam dan disekitar stadion. 

e. Mengambil tindakan disiplin terhadap pemain yang melakukan tindakan 

rasisme. 

f. Menghubungi klub lain untuk memastikan mereka mengerti kebijakan klub 

terhadap rasisme. 

g. Mempersiapkan strategi antara pengurus dan polisi dalam berurusan dengan 

perilaku menyimpang. 

h. Menghilangkan coretan yang bersifat rasisme. 

i. Mengadopsi kebijakan yang menunjukkan kesetaraan. 

Let‟s Kick Racism Out of Football mendapat respon positif oleh FA, Premier 

League, the Football League, dan the Football Trust yang akhirnya berujung 

munculnya Action Group Againts Racism and Intimidation (AGARI) dan Kick it Out. 

Pada tahun 1997, Let‟s Kick Racism Out of Football berganti nama menjadi Kick it 

Out, organisasi ini di danai oleh Football Association (FA), Premier League, 



52 
 

Football Foundation, dan PFA.
40

 KIO dapat bekerja secara independen tetapi seluruh 

organisasi sepakbola di Inggris mempunyai hak dan menjadi bagian dari pekerjaan 

KIO. Sehingga KIO memiliki pengaruh yang besar dalam institusi di sepakbola 

dalam tujuannya untuk menghilangkan tindakan rasisme di sepakbola. 

1.1.1 Visi dan Tujuan dari Kick it Out Movement 

KIO adalah sebuah organisasi kampanye dimana menyanggupkan, 

memfasilitasi, dan bekerja dengan otoritas sepakbola, klub professional, pemain, 

suporter, dan komunitas untuk memberantas seluruh bentuk diskriminasi yang terjadi 

dalam sepakbola.
41

 Kampanye ini menjadi suatu yang vital dalam mendukung 

otoritas sepakbola untuk mengambil kebijakan dalam kesetaraan secara serius. Visi 

dari  KIO adalah sepakbola akan menjadi sebuah olahraga dimana semua orang dapat 

mendukung, dan dimana keadilan dapat terbuka lebar dan dilaksanakan secara 

transparan. KIO sendiri mempunyai beberapa tujuan yaitu:
42

 

a. Promote awareness of the benefits of equality, inclusion, diversity policies 

and practices in football  

 Kick it Out mempunyai tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai positif    

dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait rasisme 

dalam sepakbola. 
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b. Expose and challenge all suspects of discrimination and unfair practices 

and conduct at all levels of football 

Kick it Out juga ingin memberantas segala bentuk tindakan diskriminasi dan 

 ketidakadilan di seluruh tingkatan sepakbola 

c. Share information about good practices being pursued to achieve equality 

and fair outcome 

Kick it Out  sebagai organisasi yang mengkampanyekan anti-rasisme dan 

anti-diskriminasi dalam sepakbola juga menyebarkan informasi yang 

bersifat positif demi mencapai kesetaraan dan keadilan 

d. Support individuals, groups, clubs, and authorities to effect actions 

themselves to achieve equality and fair outcomes 

Kick it Out mendukung seluruh individu masyarakat, kelompok, klub, dan 

 pihak berwenang dalam tujuan untuk menghilangkan rasisme dalam 

sepakbola 

e. Develop a wider awareness and acceptance of Kick it Out‟s activities and 

its enabling and facilitating roles as a contributory force for good in 

football 

Kick it Out juga tidak hanya berfokus kepada satu negara saja yaitu Inggris 

tetapi Kick it Out juga menyebarkan nilai-nilai ke berbagai negara demi 

kebaikan sepakbola. 
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1.1.2 Struktur Kick it Out Movement 

Kick it Out berawal dari sebuah gerakan yang bernama Let‟s Kick Racism Out 

of Football. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membuat menjadi 

organisasi kampanye yang memiliki struktur yang jelas serta pendanaan yang jelas. 

Kick it Out memiliki beberapa jabatan yang terdapat didalamnya yaitu Board of 

Trustees, Staff, Supporters, dan Guidance Group.
43

 

1) Board of Trustees 

 Board of Trustees dalam Kick it Out sendiri adalah orang-orang yang bertugas 

untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan Kick it Out. Mereka juga 

mengadakan rapat dengan seluruh staff dan pekerja di Kick it Out dalam hal kegiatan 

apa yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut untuk kedepannya. Dalam Board of 

Trustees, terdapat anggota yang bersifat independen yang bernama Independent 

Members yang bertugas untuk memberikan ide-ide yang dapat dimasukkan dalam 

kegiatan Kick it Out dan harus sesuai dengan keinginan organisasi tersebut. Jabatan 

dalam Board of Trustees tersebut adalah:
44

 

- Lord Herman Ouseley (Chair) 

- Rimla Akhtar MBE (Independent) 

- Garth Crooks OBE (Independent) 

- Jon Nagle (English Football League) 
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- James MacDougall (The FA) 

- Katherine Allen (Premier League) 

- Iffy Onuora (The Proffesional Footballers‟ Association) 

- Udo Onwere (Independent) 

Board of Trustees ini bekerja untuk mengawasi dan bersifat ke atas. Mereka 

bertugas untuk memasukkan kepentingan organisasi ke jajaran yang lebih tinggi 

seperti FA dan Premier League. Keinginan KIO sendiri agar institusi dapat lebih 

memperhatikan isu rasisme sepakbola di Inggris sesuai dengan keinginan masyarakat 

dengan membuat 9 point yang ditujukan kepada pihak klub professional.
45

 Hal itu 

terlihat dari kerjasama yang dilakukan oleh KIO dan Football Task Force (FTF) 

dalam jurnal yang ditujukan kepada Minister of Sport pada 22 Desember 1999.
46

 FTF 

adalah sebuah kelompok yang dibuat oleh Partai Buruh pada tahun 1997 dimana 

tujuan dari kelompok ini agar adanya sebuah kelompok yang terorganisasi dengan 

tujuan untuk menghilangkan masalah-masalah yang terjadi di sepakbola dimana 

kelompok ini merangkul stakeholder‟s dari sepakbola Inggris seperti suporter, klub, 

pemain, dan administrasi yang dimana tujuan nya adalah untuk memberikan wacana 

kepada pemerintah.
47

 

2) Staff of Kick it Out 
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 Kick it Out membentuk sebuah tim kecil yang menjadi staff di kantor 

organisasi. Setiap staff yang terdapat di KIO dibagi menjadi beberapa pekerjaan dan 

setiap pekerjaan mempunyai jobdesk tersendiri untuk menjamin profesionalitas dan 

tanggung jawab setiap individu. Staff disini lebih berperan kepada seluruh aktivitas 

dan kampanye yang dilakukan oleh KIO. Staff ini dibagi menjadi beberapa bagian 

atau jabatan di Kick it Out. Staff yang ada di Kick it Out diantaranya adalah:
48

 

1. Roisin Wood – Chief Executive Officer : Roisin Wood bekerja sebagai Chief 

Executive Officer yang mempunyai tugas untuk memberikan saran strategis 

dan arah kepada KIO kepada board of trustees dan bertanggung jawab dalam 

penyampaian program, kampanye kegiatan dan manajemen personal di 

organisasi tersebut. Kunci dari tugas dia untuk mengembangkan dan 

mengelola hubungan antara stakeholder dengan pemerintah, dewan, 

sepakbola, korporasi, dan sektor komunitas. 

2. Keeley Baptista – Programmes Manager : Bertugas untuk mengkoordinasikan 

penyampaian program di KIO dan memastikan penilaian program tersebut. 

3. Priya Ganesan – Finance & Administration Manager : Priya memonitor 

keuangan KIO dan mengolah pengeluaran di organisasi tersebut. Elemen 

terpenting dari jabatan ini adalah untuk menjaga tagihan organisasi ini terus 

up-to-date, mengawasi pendistribusian sumber daya dan memastikan prosedur 

kampanye mengikuti keinginan perusahaan dan hukum amal. 
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4. Troy Towsend – Education Manager : Troy membantu keinginan setiap 

individu dengan menyampaikannya di konferensi dan memberikan 

penempatan pekerjaan di level regional dan nasional. Kunci dari tugas dia 

adalah untuk mengatasi kesenjangan di seluruh level sepakbola. Dia 

menyampaikan dalam workshop mengenai kesetaraan dan perbedaan kepada 

orang-orang di English Football League di League Football Education. 

5. Paul Mortimer – Proffesional Players Engagement Manager : Paul bekerja 

dengan pemain sepakbola yang aktif dan yang sudah pensiun untuk mengikuti 

aktivitas yang dibuat oleh KIO. 

6. Robert Brown – Events Coordinator : Robert bertugas untuk menjadi 

koordinator acara yang dibuat oleh KIO. 

7. Samantha McLeod – Reporting Officer : Samantha bertanggung jawab dengan 

semua laporan tindakan diskriminasi di level sepakbola professional dan 

grassroots. Dia menjalankan dan meningkatkan proses pelaporan dan 

prosedur di kedua area tersebut. 

8. George Starkey-Midha – Media and Communication Officer : George bekerja 

dalam hal media dan jurnalistik, perihal terkait situs web, termasuk membuat 

dan menyaring semua ide di media sosial. 

9. Osei Sankofa – Education Officer : Osei bertugas untuk datang ke komunitas, 

sekolah, perguruan tinggi, dan universitas untuk memberikan workshop 

mengenai diskriminasi dalam sepakbola yang ditujukan kepada anak-anak 

muda. 



58 
 

10. Lucy Oliver – Proffesional Clubs Regional Officer (Northern) : Lucy adalah 

orang yang dihubungi oleh klub di bagian utara yang bertugas untuk 

mengakomodasi klub-klub bagian utara dalam hal penyebaran program-

program KIO 

11. Crystal Davis – Raise Your Game Coordinator : Crytal Davis adalah orang 

yang mengurusi program Raise Your Game 

12. Maamun Hajmahmoud – Resource and Administration Assistant : Maamun 

menangani sumber daya dari organisasi sama seperti finance and 

administration assistant demi kelancaran program-program dari KIO itu 

sendiri. 

3) Supporters 

 Suporter yang dimaksud disini adalah organisasi yang membantu, men-

support dan mendukung adanya Kick it Out berupa dana dan sponsor yang diberikan 

kepada KIO. Dikarenakan KIO adalah organisasai independen, mereka tentunya tidak 

akan bisa menjalankan kegiatannya jika tidak ada bantuan dana dari organisasi-

organisasi ini. FA, Premier League, PFA, dan the English Football adalah pemberi 

dana inti untuk KIO dan partner penting bagi KIO untuk menyampaikan kegiatan dari 

organisasi KIO.
49
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Gambar 4. 1 Pemberi Dana Inti, Sponsor, dan Partner bagi Kick it Out 

 

 

 

Sumber : Kick it Out 

Kick it Out juga menjalin kerjasama dengan FARE Network, The Football 

Supporters Federation, University Campus of Football (UFCB), serta mendapatkan 
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dukungan dari The Referees Association, Southampton Solent University, the Royal 

Photograpic Society, dan lain-lain.
50

 

4) Guidance Group 

 KIO beranggapan bahwa dahulu kala jika ingin menghilangkan rasisme kita 

harus mengincar orang-orang terpenting di institusi sepakbola di Inggris tetapi hal ini 

tidaklah cukup dikarenakan sebagian besar kejadian rasisme di sepakbola terjadi di 

bagian akar rumput sehingga pada tahun 2013 terbentuklah sebuah grup bernama 

Guidance Group yang berasal dari kalangan suporter dan masyarakat. Guidance 

Group pertama kali muncul pada bulan Juli tahun 2013. Grup ini berisikan pemain 

sepakbola terkenal, juru kampanye, dan administrator untuk membantu membentuk 

pekerjaan kampanye untuk kedepannya. Anggota yang ikut dalam grup ini melihat 

peluang dari kampanye, mengeluarkan, dan memberikan pengamalan terbaik dalam 

bagaimana KIO dapat berurusan dengan diskriminasi, dalam berbagai bentuk, di 

seluruh tingkatan sepakbola, se-efektif mungkin. Grup ini dipimpin oleh seorang 

pimpinan dan terdapat dua grup yang terbentuk diantaranya:
51

 

 Proffesional Game Guidance Group : Tujuan dari grup ini adalah 

untuk memandu dan membantu strategi KIO, objektif dan aksi dalam 

tingkatan permainan professional. Tanggung jawab utama dari grup ini adalah 
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memberikan saran tentang masalah kesetaraan yang berfokus kepada klub 

professional dan KIO Equality Standard Framework.
52

  

 Grassroots Guidance Group : Tujuan dari grup ini adalah untuk 

memandu dan mendukung strategi KIO dalam wadah grassroots. Tanggung 

jawab utama grup ini adalah memberikan saran kepada KIO bagaimana cara 

terbaik untuk meningkatkan dan menjaga kinerja di level klub local dan 

organisasi komunitas.
53
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 Charles Tilly dalam bukunya yang berjudul Social Movement menjelaskan 

bahwa ada tiga strategi yang dapat dilakukan oleh sebuah gerakan sosial yang dimana 

ketiga strategi tersebut adalah Kampanye, Reportoar Gerakan Sosial, dan Worthiness, 

Unity, Numbers, Commitment (WUNC Displays). Dalam bab pembahasan ini, penulis 

akan membahas masing-masing dari strategi tersebut untuk dikaitkan kepada studi 

kasus yang penulis ambil yaitu strategi Kick it Out Movement dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam kasus rasisme dalam sepakbola di Inggris tahun 2012-

2017. 

5.1 Kampanye 

 Kick it Out pada tahun dimana mereka muncul dan sebelum mereka berubah 

nama yang dahulu bernama Let‟s Kick Racism Out of Football pada tahun 1993 

sampai akhirnya pada tahun 1997 berganti nama menjadi Kick it Out serta masih 

berjalan sampai saat ini sudah melakukan aksi yang mengundang partisipan 

masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kick it Out. Hal ini 

tidak lepas dari adanya sebuah organisasi atau gerakan sosial yang membawa 

keresahan-keresahan masyarakat terutama yang secara langsung maupun tidak atau 

terlihat atau tidak merasakan tindakan rasisme atau diskriminasi oleh individu lain 

maupun kelompok lain.  
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 Awal terbentuknya organisasi ini adalah menekan institusi untuk membuat 

suatu peraturan atau sanksi bagi klub, suporter, pemain, dan seluruh jajaran yang ada 

di sepakbola agar bersama-sama menghilangkan rasisme dalam sepakbola. Hal itu 

dicantumkan dalam 10 poin rencana yang ditekankan kepada klub professional pada 

tahun 1993. Kampanye yang pertama kali dilakukan oleh KIO adalah pada tahun 

1995 dimana mereka bekerjasama dengan pemain professional seperti Eric Cantona 

dan Les Ferdinand dengan membuat sebuah video dan bekerjasama dengan media 

pertelevisian untuk disiarkan di televisi sebagai iklan.
1
 Video itu merupakan ajakan 

untuk masyarakat terutama penikmat sepakbola bahwa rasisme merupakan tindakan 

yang harus kita hindari demi kebaikan sepakbola. 

 Pada tahun 2001, sebuah aktivitas bernama Week of Action muncul yang 

akhirnya menjadi kegiatan utama bagi KIO itu sendiri.
2
 Week of Action adalah sebuah 

proyek yang ditujukan kepada klub professional dan akar rumput dengan tujuan 

bekerja sama untuk menghilangkan rasisme dan diskriminasi di sepakbola. Week of 

Action memiliki banyak nama seiring dengan waktu nya, seperti One Game One 

Community yang muncul pada tahun 2007 dengan melibatkan banyak pihak seperti 

klub professional, pemain, pelatih, suporter, tim akar rumput, komunitas, dan sekolah 

untuk ikut dalam program ini dan merayakan sepakbola yang dimana awal 

terbentuknya sepakbola adalah untuk menyatukan semua orang tanpa ada ras, agama, 

                                                           
1
 Jim Heen, “Kick Racism Out of Football (Advert 1996)”, diakses melalui 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=sYAlWJtOnkQ pada 3 Oktober 2018. 
2
 Kick it Out, “History”, Op. Cit, diakses dari http://www.kickitout.org/about/chronology/ . 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=sYAlWJtOnkQ
http://www.kickitout.org/about/chronology/
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gender, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan di 1000 tempat dan mendapatkan 

respon positif dan negatif dimana pada saat itu pemain belakang Everton, Joleon 

Lescott menolak untuk mengikuti acara ini dengan menolak menggunakan baju yang 

diberikan KIO sebagai bentuk protes dikarenakan perilaku rasisme yang dilakukan 

oleh salah satu pemain Newcastle United, Emre Belozoglu terhadapa Joseph Yobo.
3
 

Dari kejadian ini, KIO mulai mencoba serangkaian kegiatan yang lebih efektif 

daripada hal ini.  

 KIO tidak hanya berfokus kepada kegiatan seperti Week of Action dan One 

Game One Community yang bertujuan untuk merekatkan antar kalangan seperti 

pemain, klub, manajer, suporter, komunitas, dan lain-lain yang dimana 

diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk menghilangkan tindakan rasisme 

dan diskriminasi serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen dalam sepakbola 

betapa pentingnya untuk mengatakan tidak kepada tindakan rasisme dan diskriminasi 

dalam sepakbola. KIO mulai melebarkan kegiatannya tidak hanya Week of Action 

yang muncul pada tahun 2001 dikarenakan pada laporan Premier League National 

Fan Survey Research Report yang terjadi musim 2002/2003, hanya sebesar 2% yang 

mengaku dan menunjukkan dirinya bahwa dia berasal dari „non-white‟.
4
 Padahal KIO 

sudah melakukan kegiatan selain Week of Action yaitu „And you have to cheek to call 

me coloured?‟ dimana kegiatan tersebut bekerjasama dengan M&C Saatchi, sebuah 

agensi pemasaran internasional untuk mempromosikan pesan KIO, Unity Cup, 

                                                           
3
 Ibid.  

4
 Kick it Out, “1993-2013 years of campaigning”, Op. Cit. 
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sebuah turnamen yang ditujukan kepada pengungsi dan pencari suaka diseluruh 

Inggris, serta membuat kebijakan yang ditujukan kepada klub professional bernama 

the Racial Equality Standard, yang pada tahun 2009 baru dimasukkan dalam Equality 

Standard.
5
 Tetapi kegiatan-kegiatan tersebut belum sesuai dengan keinginan dan 

tujuan dari KIO sendiri karena masih banyak tindakan rasisme yang terjadi di ranah 

sepakbola. 

 Hal tersebut yang membuat KIO agar dapat berevolusi dalam penyebaran sifat 

anti-rasisme di sepakbola. Pada tahun 2005, KIO bekerjasama dengan pemain 

professional dan apparel olahraga terkenal yaitu Nike untuk mempromosikan nilai 

anti-rasisme berjudul Stand Up Speak Up dan aktivitas dari kampanye tersebut 

dilakukan dengan membuat sebuah ban yang digunakan di lengan para pemain yang 

berwarna hitam dengan putih.
6
 Perilaku pemain dan penggunaan ban di lengan 

pemain berwarna hitam dan putih tersebut mengartikan bahwa tidak peduli anda 

berkulit hitam ataupun putih ataupun warna kulit lainnya, anda tetapi bisa menikmati 

sepakbola karena sepakbola tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian. 

 Dengan serangkaian kegiatan KIO yang mencoba untuk memasuki tiga 

tingkatan yaitu atas (pemerintah, pembuat kebijakan dalam sepakbola Inggris, pihak 

klub professional), tengah (pemain sepakbola professional, pelatih), dan bawah 

(suporter, masyarakat, komunitas), rasisme tetap terjadi. Premier League Fan Survey 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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Research Report mengumumkan dalam penelitian dan hasil survey mereka pada 

musim 2008/2009, hanya 8% para penikmat sepakbola yang mendeskripsikan diri 

mereka sebagai orang „non-white‟, walaupun terdapat peningkatan dari survey 

sebelumnya yang hanya memiliki 2%, itu tidak membuat KIO merasa cukup dan hal 

tersebut menjadi perhatian KIO agar dapat membenah diri mereka dan membuat cara-

cara baru untuk menyukseskan keinginan mereka agar meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap tindakan diskriminasi dan rasisme.
7
 

 KIO menyadari peran dari media tersebut dan mencoba menggunakan media 

sebagai „alat‟ untuk menyampaikan pesan dan keinginan mereka. Pada tahun 2009, 

pada pertandingan yang mempertemukan antara Tottenham Hotspur melawan 

Portsmouth di Fratton Park pada tanggal 28 September 2009, nyanyian rasis yang 

ditujukan untuk bek Portsmouth, Sol Campbell, oleh suporter Tottenham Hotspur, 

menjadi salah satu momen untuk KIO agar menggunakan media untuk menyebarkan 

nilai-nilai positif dengan cara membuat sebuah film berjudul „Kick Homophobia Out 

of Football‟.
8
 Dari sini, KIO mulai menggunakan media sebagai salah satu „alat‟ 

mereka untuk menyebarkan nilai-nilai positif agar rasisme dalam sepakbola bisa 

menurun bahkan menghilang dari sepakbola.  

 Kata-kata yang bersifat rasisme pun tidak lepas dari kultur sepakbola terutama 

dalam suporter. Penggunaan kata „Nigga‟, „Quee‟, „Monkey‟, atau „Yiddo‟ sangat 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid.  
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lekat dengan sepakbola. Dengan adanya masalah dalam kultur suporter Tottenham 

yang sangat lekas dengan hal-hal yang berbau Nazi pun masuk dalam kultur suporter 

nya sehingga garis keras suporter Tottenham pun bernama The Yid Army yang 

merepresentasikan jati diri mereka dikarenakan mayoritas suporter Tottenham yang 

berlokasi di bagian London Utara sangat kental dengan orang-orang Yahudi. Hal ini 

yang membuat KIO menggunakan film sebagai media untuk menyebarkan hal-hal 

posifit. Film yang berjudul “The Y-Word” pada tahun 2011 yang ditulis dan 

diproduseri oleh David dan Ivor Baddiel muncul dengan inti dari film tersebut adalah 

memperlihatkan isu nyanyian yang bersifat anti-semitisme di dalam maupun di luar 

stadion.
9
 Ini membuktikan bahwa isu yang bersifat anti-semitisme masuk ke dalam 

sepakbola dan hal itu termasuk ke dalam diskriminasi dan rasisme dikarenakan isu 

tersebut menjatuhkan suatu kaum. 

                                                           
9
 Ibid. 
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Gambar 5. 1 Bendera The Yids Army 

 

Sumber : tablemag.com 

 Para pemain yang mengikuti kegiatan KIO yaitu One Game One Community 

merasa bahwa progress yang diberikan oleh KIO itu sendiri terkesan sangat lambat 

dalam menghilangkan rasisme dalam sepakbola sehingga protes yang dilakukan 

pemain dengan tidak menggunakan kaos week of action pantas untuk dilakukan 

dikarenakan kekecewaan para pemain terhadap KIO. Beberapa orang juga disebutkan 

sebagai victim of racism menyesalkan tindakan dari otoritas sepakbola Inggris dalam 

menangkal tindakan rasisme dengan membuat sebuah peraturan ataupun sanksi 

berupa uang atau larangan datang ke stadion atau larangan bermain tidak memberikan 
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dampak yang positif dalam menangkal tindakan rasisme dalam sepakbola.
10

 Hal ini 

menjadi „cambuk‟ bagi KIO agar dapat berevolusi dan tetap berjuang untuk 

menghilangkan rasisme dan menyadarkan masyarakat.  

 Presiden FIFA kala itu, Sepp Blater, tidak memperkirakan bahwa para pemain 

yang terkena tindakan rasisme harus melakukan hal tersebut yang terjadi kepada 

Kevin-Prince Boateng, pada saat masih berseragam AC-Milan, ketika dia dan teman-

temannya memutuskan untuk walk-out dari pertandingan dikarenakan nyanyian dan 

cacian rasisme yang ditujukan kepada dirinya kala itu.
11

 Hal ini menyadarkan FIFA 

sebagai otoritas sepakbola tertinggi di dunia untuk mengambil tindakan terkait 

rasisme dan itu membuat KIO juga semakin semangat untuk menyebarkan nilai-nilai 

positif mereka. Dengan banyak kejadian diatas yang sudah dijelaskan di Bab IV, KIO 

sebagai organisasi kampanye yang memiliki tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai 

positif dan berusaha untuk menghilangkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap rasisme dalam sepakbola, KIO juga berusaha untuk melakukan inovasi-

inovasi cara penyampaian keinginan KIO itu sendiri.  

 KIO juga melakukan perubahan dan KIO juga berusaha untuk mendapatkan 

data terkait isu rasisme. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa KIO 

mengeluarkan terobosan baru dengan melakukan survey kepada 5000 suporter terkait 

isu rasisme di sepakbola Inggris pada tahun 2012 dan dalam data tersebut bahwa 

                                                           
10

 Kick it Out, Annual Review 2012-2013, Op. Cit. 
11

 Ibid. 
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rasisme tidak hanya terjadi di lapangan ataupun bangku penonton saja, melainkan 

terjadi juga di media sosial. Menurut data dari KIO yang dikeluarkan pada tahun 

2013, rasisme yang terjadi di media sosial sebanyak 50%, dalam pertandingan 

sebanyak 26%, akar rumput sebanyak 22%, dan pemain professional sebanyak 2% 

dan tindakan diskriminasi yang dilakukan pada saat itu paling banyak adalah rasisme 

sebanyak 189 laporan, keyakinan sebanyak 58 laporan, orientasi seksual sebanyak 22 

laporan, disabilitas sebanyak 4 laporan, perbedaan gender sebanyak 2 laporan, dan 

lain-lain sebanyak 9 laporan.
12

 Hal itu membuktikan bahwa KIO berhasil 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan telah mendukung KIO sendiri dengan 

melaporkan hal-hal tersebut via aplikasi, calling center, situs web, e-mail, dan surat 

sehingga menurut KIO itu merupakan sesuatu yang positif dikarenakan KIO 

mempunyai bukti dan itu menjadi bahan rujukan KIO bagaimana dan apakah yang 

mereka akan lakukan dalam program-program mereka selanjutnya. 

                                                           
12

 Kick it Out, Annual Report 2013-2014; Marking 20 Years of Campaigning, Op. Cit, hal-5. 
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Gambar 5. 2 Area tindakan diskriminasi dalam sepakbola 

 

Sumber: Kick it Out Annual Report 2013-2014. 

 Seperti yang sudah dijelaskan disebelumnya, kampanye akan berjalan sesuai 

dengan fungsinya jika terdapat interaksi antar pihak yang memiliki tujuan yang sama, 

objek atau sasaran dari gerakan sosial tersebut, dan publik. KIO dalam kegiatan 

kampanye nya berinteraksi dengan pihak-pihak yang memiliki keresahan yang sama 

seperti pihak klub, pemain sepakbola professional, pengelola pendidikan diantaranya 

sekolah maupun universitas, dan lain-lain yang dimana kegiatan-kegiatan KIO 

memiliki sasaran yaitu orang-orang yang melakukan tindakan rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola serta masyarakat banyak atau publik yang dimana KIO 
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ingin meningkatkan kesadaran terkait rasisme dan diskriminasi tidak hanya di dalam 

pertandingan sepakbola melainkan diluar sepakbola sehingga tujuan maupun 

keinginan dari KIO itu sendiri dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari kegiatan KIO 

yaitu One Game One Community/Season of Action, Next 20, Equality Inspires, dan 

A.S.P.I.R.E. 

5.1.1 One Game One Community/Season of Action 

 Pada tahun 2001, KIO mengeluarkan sebuah program bernama Week of 

Action yang befokus kepada akar rumput dan klub professional untuk menghilangkan 

diskriminasi dalam sepakbola yang dimana pada tahun 2007 Week of Action kembali 

dimunculkan dengan nama yang berbeda yaitu One Game One Community yang 

mencakup lebih besar dari pendahulunya yaitu pemain, manajer, suporter, tim akar 

rumput, grup komunitas dan sekolah untuk bergabung dalam program ini. Pada tahun 

2007, program Week of Action diluncurkan kembali dengan berganti nama menjadi 

„One Game One Community weeks of action‟ yang dimana muncul atas inisiatif dari 

KIO yang dimana poin fokusnya kepada pemain, pelatih, suporter, klub akar rumput, 

komunitas, dan sekolah untuk bersama-sama bekerja sama dan merayakan 

kemampuan sepakbola yaitu menyatukan seluruh manusia.
13

 Tetapi, hal tersebut tidak 

memberikan dampak yang sangat signifikan dan berakhir dengan munculnya protes 

dari pemain Everton, Joleon Lescott ditahun yang sama. 

                                                           
13

 Kick it Out, “1993-2013 Years of Campaigning”, Op. Cit, diakses dari http://20years.kickitout.org/ 

pada 28 Oktober 2018. 

http://20years.kickitout.org/
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 Pada tahun 2012, program One Game One Community ini kembali muncul 

dengan pendekatan yang lebih berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam pertandingan 

antara Tottenham Hotspur melawan Aston Villa pada tanggal 7 Oktober 2012 dimana 

Tottenham Hotspur berhasil memenangkan pertandingan tersebut, terlihat bahwa 

semua pemain sedang melakukan pemanasan dengan menggunakan kaos One Game 

One Community yang bertujuan untuk mendukung kegiatan KIO agar menyadarkan 

masyarakat bahwa isu rasisme dalam sepakbola ada dan semua orang perlu untuk 

membasmi tindakan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola. Tidak hanya para 

pemain yang menggunakan atribut kampanye dari tetapi pelatih dari kedua tim 

menggunakan lencana KIO, karyawan klub dan pengurus di stadium menempelkan 

stiker, dan program pertandingan tersebut bertujuan untuk memberi tahu tentang Kick 

it Out.
14

 KIO juga mempunyai sebuah maskot kampanye bernama „kio‟ yang 

bertujuan untuk menyebarkan dan berinteraksi dengan penonton, tidak hanya itu, 

dalam pertandingan tersebut, iklan bertuliskan „Report It!‟ disiarkan melalui layar 

besar di stadion dan komentator dalam stadion pun mempromosikan KIO dan situ 

web nya kepada seluruh orang yang ada di pertandingan tersebut.
15

 Hal tersebut perlu 

dilakukan dikarenakan KIO sebagai organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan 

kesadaran masyarakat terkait rasisme dalam sepakbola harus terjun dalam 

pertandingan tersebut dikarenakan tindakan diskriminasi biasanya terjadi ketika 

                                                           
14

 Kick it Out, Annual Review 2012-2013, Op. Cit. 
15

 Ibid. 
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pertandingan berlangsung dan pertandingan tersebut merupakan representasi dari 

program KIO yang berjudul One Game One Community.  

 KIO juga belajar dari dahulu dimana beberapa pemain tidak ingin 

menggunakan atribut yang diberikan oleh KIO dikarenakan kekecewaaanya terhadap 

KIO yang kurang signifikan dalam memberantas rasisme. KIO dalam program One 

Game One Community memperluas rangkaian kegiatan dalam program tersebut yang 

dimana tidak hanya soal atribut dan lain-lain dalam pertandingan melainkan 

melakukan pameran, seminar, turnamen, dan tanya jawab terkait KIO sendiri. Hal 

tersebut dilihat dari forum terbuka di Birbeck University London yang membahas 

terkait „influence of social media on the modern‟, mengadakan seminar berjudul „Is 

Football Ready for an Out Gay Footballer?‟ di Derby, membuat acara hari mentor 

karir olahraga di Universitas Leicester De Montfort, dan lain-lain.
16

 Hal tersebut 

merupakan perubahan yang dilakukan oleh KIO dalam program One Game One 

Community yang sebelumnya hanya bersifat simbolik dan lebih berfokus kepada 

pengenalan diri mereka dan tujuan mereka dengan menunjukkan identitas mereka 

lewat atribut yang dipakai pemain di pertandingan sehingga hal tersebut dinilai 

kurang efektif sehingga pembaharuan program ini dengan adanya seminar, 

mentoring, dan lain-lain membuat program tersebut lebih diterima oleh masyarakat. 

 Pada musim 2013/2014, KIO memunculkan kembali sebuah program yang 

dimana program ini menggantikan program One Game One Community yang 

                                                           
16

 Ibid. 
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bernama Season of Action. Program ini sama seperti One Game One Community yang 

dimana KIO menyebarkan mengenai apa yang mereka lakukan di sebuah 

pertandingan sepakbola. Pada musim 2013/2014, sebanyak 1.114.323 suporter 

menyaksikan langsung bagaimana KIO mempromosikan diri mereka dan apa yang 

mereka ingin capai dengan kaos, lencana, bendera, stiker, dan majalah kepada seluruh 

orang yang datang pada pertandingan tersebut yang dimana pada November, 

Februari, Maret, dan April merupakan bulan yang sangat ramai.
17

  

 Pada musim 2014/2015, sebanyak 92 klub dari Premier League maupun 

English Football League menunjukkan komitmen mereka kepada KIO dengan 

mendukung program ini dimana dalam pertandingan, klub tersebut diberikan sesuatu 

untuk mendukung program ini seperti kaos, lencana, bendera, dan majalah yang 

bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai positif ke seluruh orang yang berada di 

pertandingan. Pada 30 Maret 2015, KIO mendukung program dari Tower Hamlets 

Youth Sports Foundation (THYSF) dalam programnya yaitu  Schools Football Finals 

untuk 450 anak-anak sekolah yang berumur 9-11 tahun.
18

 Pada program ini, anak-

anak diberikan Kick it Out merchandise dan materi edukasi sebagai bentuk dari 

program Season of Action yang bertujuan untuk mempromosikan aktivitas akar 

rumput dan organisasi. Tidak hanya itu, KIO juga mengadakan sebuah pertandingan 5 

vs 5 yang diadakan di Mile End Stadium. Tujuan dari program ini agar anak-anak 

                                                           
17

 Kick it Out, Annual Report 2013/2014, Op. Cit,  hal-8. 
18

 Kick it Out, 2015, “Tower Hamlets Schoolchildren Take Part in „Season of Action”, diakses dari 

http://www.kickitout.org/news/tower-hamlets-schoolchildren-take-part-in-season-of-action/#.W-

_3xjFoS00 pada 17 November 2018. 

http://www.kickitout.org/news/tower-hamlets-schoolchildren-take-part-in-season-of-action/#.W-_3xjFoS00
http://www.kickitout.org/news/tower-hamlets-schoolchildren-take-part-in-season-of-action/#.W-_3xjFoS00
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setelah mendapatkan program ini akan mengetahui mengenai KIO itu sendiri dan 

memberikan pandangan mengenai tindakan diskriminasi dalam sepakbola.  

 KIO juga dalam programnya bernama Season of Action terus bekerja sama 

dengan para pemain professional sebagai salah satu contoh yaitu KIO membuat 

sebuah video dengan Wayne Rooney, Alex-Oxlade Chamberlain, dan Andros 

Townsend yang dimana video tersebut mendukung program KIO Season of Action 

serta mengingatkan untuk para viewer agar mengunduh aplikasi KIO untuk 

melaporkan tindakan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola melalui aplikasi 

tersebut.
19

  

5.1.2 Next 20 

 KIO dalam aktivitas kampanye mereka selalu melibatkan pemain sepakbola 

untuk menyebarkan pesan terkait anti-rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola. Hal 

itu terjadi ketika pada tahun 1995, kampanye Let‟s Kick Racism out of Football yang 

akhirnya berganti menjadi Kick it Out, mengajak para pemain seperti Eric Cantona, 

dari Manchester United, untuk membuat sebuah iklan yang dimana iklan tersebut 

mengajak untuk menjauhi tindakan rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola. 

 Dalam setiap programnya, KIO pun juga menggunakan pemain sepakbola 

untuk mengkampanyekan tentang isu rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola. 

Pemain sepakbola professional dianggap menjadi salah satu aktor yang penting untuk 

                                                           
19

 Kickitoutofficial, “Wayne Rooney supports Kick it Out‟s „Season of Action‟, diakses dari 

https://www.youtube.com/watch?v=rXN3am0y5uY  pada 17 November 2018. 
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mengkampanyekan ide-ide yang dibawa oleh KIO dikarenakan mereka adalah aktor 

yang dipuja oleh para suporter dan mereka juga mempunyai keterikatan dengan para 

suporter sehingga dengan menggunakan pemain sepakbola sebagai brand 

ambassador dari program KIO, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk 

menyebarkan dan menyadarkan para suporter akan pentingnya kampanye anti-

rasisme dan anti-diskriminasi dalam sepakbola. 

 Hal itu menjadi landasan program yang diluncurkan oleh KIO pada musim 

2014/2015. Kick it Out bekerja sama dengan para pemain professional untuk 

menyebarkan kesadaran akan pentingnya mengetahui tindakan rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan. Program 

Next 20 muncul yang dimana KIO bekerja sama denga para pemain professional 

untuk mempromosikan betapa pentingnya kesetaraan dan perbedaan dalam 

sepakbola. Dalam musim perdananya yaitu pada musim 2013/2014 di program Next 

20, Kick it Out bekerja sama dengan 20 pemain professional yaitu;
20

 

1. Carl Jenkinson (Arsenal FC) 

2. Jordan Nobbs (Arsenal Ladies FC) 

3. Danny Rose (Barnsley FC) 

4. Jason Lowe (Blackburn Rovers FC) 

5. Dylan Lall (Brighton & Hove Albion FC) 

6. Nathaniel Chalobah (Chelsea FC on loan at Nottingham Forest FC) 

                                                           
20

 Kick it Out, Annual Report 2013/2014, hal-15, Op. Cit 
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7. Romelu Lukaku (Chelsea FC on loan at Everton FC) 

8. Callum Wilson (Coventry City FC) 

9. Andre Wisdom (Liverpool FC on loan at Derby Country FC) 

10. Toni Duggan (Everton Ladies FC) 

11. Daniel Powell (MK Dons FC) 

12. Gael Bigirimana (Newcastle United FC) 

13. Nathan Redmond (Norwich City FC) 

14. Jamaal Lascelles (Nottingham Forest FC) 

15. Michael Harriman (Queens Park Rangers on loan at Gillingham FC) 

16. Harry Maguire (Sheffield United FC) 

17. Jack Butland (Stoke City on loan at Barnsley FC) 

18. Ben Davies (Swansea City FC) 

19. Wes Foderingham (Swindon Town FC) 

20. Romaine Sawyers (Walsall FC) 

 Para pemain tersebut bertugas untuk menyebarkan dan mempromosikan nilai-

nilai yang dibawa oleh KIO. Dalam prakteknya, pemain Everton, Romelu Lukaku, 

datang ke Belvedere Acadamy di Toxteth pada bulan Mei tahun 2014 untuk 

membantu siswa dalam pelajaran Bahasa Perancis mereka. Romelu Lukaku 

membantu para siswa yang diantaranya berumur 13-14 tahun dalam berbahasa 

Perancis dengan menjawab mengenai kehidupan sebagai pemain sepakbola, 

pendapatnya mengenai kehidupan di kota Liverpool, dan membantu mereka untuk 
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mengetahui mengenai keberagaman budaya di kota tersebut sebagai perannya dalam 

„Next 20 ambassador‟.
21

 

 Program Next 20 pada tahun 2013/2014 dianggap sukses dikarenakan para 

siswa menyuikainya dikarenakan mereka dapat bertemu dan berbincang seperti teman 

kepada para pemain idola mereka. Pada musim 2014/2015, program Next 20 muncul 

lagi dengan misi yang sama dan tujuan yang sama yaitu kepada anak-anak dan untuk 

menyebarkan kampanye anti-rasisme dan anti-diskriminasi dalam sepakbola kepada 

anak-anak. Pemain sepakbola di tim wanita Arsenal, Jordan Nobbs berkunjung ke 

Mount Carmel Catholic Collage for Girls untuk berbicara mengenai pengalamannya 

dalam sepakbola wanita, striker AFC Bournemouth, Callum Wilson berkunjung ke 

Glenmoor and Winton Academies untuk berbicara kepada siswa disana, Nathan 

Redmond dari Norwich City berkunjung ke Great Yarmouth High School untuk 

berbicara kepada siswa berumur 9 tahun mengenai bagaimana rasisme berdampak 

pada dirinya di sepakbola, serta penjaga gawang Stoke City dan Timnas Inggris, Jack 

Butland, berkunjung ke Stoke-on-Trent Collage. 

 Pada tahun ketiga nya dalam program Next 20, program ini menjadi salah satu 

program kunci dari KIO dimana para pemain sepakbola professional yang tersebar di 

setiap level sepakbola Inggris diantaranya the FA Women Super League, English 

Football League, dan Premier League berusaha untuk menyebarkan pesan mengenai 

kesetaraan di dalam sepakbola kepada anak-anak. Pada tahun 2015/2016, Next 20 

                                                           
21

 Ibid. 
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mengadakan sebuah acara workshop yang dimana dalam acara ini terdapat pemain 

Everton, Romelu Lukaku, pemain tim sepakbola wanita Arsenal yaitu Jordan Nobbs, 

dan pemain Blackburn Rovers‟, Jason Lowe yang memiliki peran dalam berbagai 

macam pendidikan dan awareness workshops yang ditujukan kepada anak-anak muda 

yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi.
22

 

 Pada musim 2016/2017, program ini tetap berlanjut dan menargetkan anak-

anak muda untuk meningkatkan kesadaran mengenai tindakan rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola serta untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada 

anak-anak muda. Pada bulan Februari tahun 2017, pemain Chelsea, Nathaniel 

Chalobah berkunjung ke Sulivan Primary School di South-West London untuk 

bertemu dengan anak-anak dan bertugas sebagai „Next 20 ambassador‟. 
23

 Nathaniel 

Chalobal mendatangi anak-anak yang berumur 5 dan 6 tahun untuk membicarakan 

mengenai diskriminasi dan murid diberikan kesempatan untuk berbicara pandangan 

mereka mengenai rasisme, yang dimana ditujukan dalam bahasa atau perkataan serta 

perilaku. Nathaniel Chalobah berpendapat mengenai betapa pentingnya pekerjaan 

seperti pemain sepakbola untuk menggunakan posisi mereka sebagai role models 

untuk memberikan dampak yang positif kepada anak-anak muda.  

 Pada tahun 2017, Ben Davies, seorang pemain AFC Bornemouth datang ke 

markas Tottenham Hotspur dalam acara Next 20 bersama dengan KIO untuk 

                                                           
22

 Kick it Out, Annual Report 2015/2016, Op. Cit, hal-11.  
23

 Kick it Out, “Kick it Out and „Next 20‟ Ambassador Nathaniel Chalobah promote equality at 

Sulivan Primary School”, diakses dari http://www.kickitout.org/news/51711/#.W9UnpTFoS00 pada 

28 Oktober 2018. 

http://www.kickitout.org/news/51711/#.W9UnpTFoS00
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menghadiri workshop yang dilaksanakan di the Lane. Hal ini merupakan pewujudan 

komitmen klub Tottenham Hotspur dalam menangani masalah rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola serta bentuk dukungan Tottenham Hotspur dalam 

program KIO Next 20.
24

 Dia memberikan workshop kepada murid-murid yang 

berumuran 12-19 tahun, menjawab pertanyaan mengenai karir dia dalam sepakbola 

serta memberikan pendapatnya mengenai diversity dan inclusion.  

                                                           
24

 Tottenham Hotspur, “Ben attends Kick It Out workshop at the Lane”, diakses dari 

https://www.tottenhamhotspur.com/news-archive-1/ben-attends-kick-it-out-workshop-at-the-lane/ pada 

16 Desember 2018. 

https://www.tottenhamhotspur.com/news-archive-1/ben-attends-kick-it-out-workshop-at-the-lane/
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Gambar 5. 3 Romelu Lukaku saat memberikan pembelajaran mengenai kampanye 

Kick it Out di Longmoor Community Primary School 

 

Sumber: liverpoolecho.co.uk  

5.1.3 Equality Inspires 

 Kick it Out terus berusaha untuk mengembangkan organisasi nya dan terus 

menyebarkan nilai-nilai positif demi mendukung gerakan anti-rasisme dan anti-

diskriminasi dalam sepakbola. Hal ini terlihat pada tahun 2015, KIO bekerja sama 

dengan Premier League untuk membuat sebuah workshop yang membahas terkait 

kesetaraan, perbedaan, dan penyertaan terhadap workshop mengenai kesadaran 

dengan Premier League Academy Programme dan program ini menargetkan kepada 
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U-11 sampai tim akademi.
25

 Tujuan dari pembentukan program ini adalah untuk 

membentuk suasana yang positif untuk pemain, di dalam dan di luar lapangan, 

dimana tidak ada diskriminasi atau yang lainnya dan orang tua, penjaga, dan manajer 

dari pemain harus mendukung pemain tersebut. 

 Sebanyak 72 workshop diselenggarakan pada musim 2015/2016, 1.029 

akademi pemain mendapatkan pelatihan mengenai kesetaraan, dan sebanyak 17 dari 

20 tim di Premier League mendapatkan masing-masing satu workshop mengenai 

kesetaraan.
26

 KIO sendiri terus berusaha untuk berkembang dan lebih masuk ke 

dalam suatu klub dimana sebelumnya KIO hanya menekankan terkait kesetaraan 

kepada pihak klub professional saja tetapi saat ini pemain juga akan mendapatkan 

pelatihan mengenai hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi diskriminasi dan 

rasisme kepada pemain oleh pemain lain. 

 Sebagai salah satu contoh nya adalah ketika program Equality Inspires datang 

ke klub yaitu Liverpool FC. Pada bulan September tahun 2016, akademi Liverpool 

FC U-18, U-16, dan U-15 mendapatkan kesempatan untuk program Equality Inspires 

sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran para pemain di akademi dalam 

masalah rasisme dan diskriminasi, tidak hanya pemain yang mendapatkan workshop 

tersebut tetapi orang tua dan staff pun juga mendapatkannya.
27

  Troy Towsend, KIO‟s 

                                                           
25

 Kick it Out, 2016, Annual Report 2015/2016, hal-12. 
26

 Ibid. 
27

 Kick it Out, “Kick it Out Visit Liverpool Football Club Academy for Equality Insipires Workshop”, 

diakses dari http://www.kickitout.org/news/kick-it-out-visit-liverpool-football-club-academy-for-

equality-inspires-workshop/#.W_JhNTFoS00 pada 19 November 2018. 

http://www.kickitout.org/news/kick-it-out-visit-liverpool-football-club-academy-for-equality-inspires-workshop/#.W_JhNTFoS00
http://www.kickitout.org/news/kick-it-out-visit-liverpool-football-club-academy-for-equality-inspires-workshop/#.W_JhNTFoS00
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Education and Development Manager berbicara bahwa kegiatan ini sangatah krusial 

untuk orang-orang agar lebih mengenal KIO dan program mereka serta apa yang 

menjadi tujuan mereka.  

 KIO juga memberikan penghargaan kepada klub yang mereka lihat sebagai 

klub yang sangat menerima program ini. Hal itu terlihat dari kesuksesan 

penyelenggaraan ini dalam setiap umur di akademi, orang tua serta staff. Watford FC 

dan Liverpool FC menjadi kedua klub yang mendapatkan penghargaan ini sebagai 

klub yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai positif dari sepakbola yang dilihat dari 

seberapa banyak program Equality Inspires yang dilakukan di akademi klub tersebut. 

Watford FC menjadi klub pertama yang menerima penghargaan Equality Inspires 

Award pada bulan April tahun 2017 dilanjuti oleh Liverpool FC pada bulan Mei 

2017.
28

 Pada bulan Oktober 2016, Leicester City FC dengan senang menerima 

kedatangan KIO dalam program mereka Equality Inspires dalam acara Academy 

Awareness Weekend. Acara ini diberikan kepada anak-anak U-10, U-12, U13, dan U-

14. Kedatangan KIO dengan tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai positif dalam 

sepakbola diterima dengan baik oleh manajer akademi Leicester City, Ian Cawley 

yang mengatakan bahwa Equality Inspires adalah sebuah program yang memiliki 

                                                           
28

 Kick it Out, “Equality Inspires”, diakses dari http://www.kickitout.org/professional-game/equality-

inspires/ pada 19 November 2018. 

http://www.kickitout.org/professional-game/equality-inspires/
http://www.kickitout.org/professional-game/equality-inspires/
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peran penting dalam pendidikan di akademi Leicester City yang diperuntukan kepada 

pemain, staff, dan orang tua.
29

 

Tabel 5. 1 Daftar kegiatan Equality Inspires dari tahun 2015-2017 

2015 2016 2017 

Juli Stoke City 

dan 

Sunderland 

Januari Norwich City, 

Aston Villa 

FC, West 

Ham United, 

QPR, dan 

Leicester City 

Februar

i 

Liverpool, 

Watford, dan 

Manchester 

City 

Agustus Arsenal Februari Manchester 

City 

Maret Stoke City 

dan Arsenal 

Septemb

er 

Crystal 

Palace, 

Tottenham 

Hotspur, 

Southampton, 

dan Liverpool 

Maret AFC 

Bournemouth 

dan 

Manchester 

United 

April Middlesbroug

h dan Watford 

Oktober West Ham 

United dan 

Tottenham 

Hotspur 

April Swansea City, 

Newcastle 

United, dan 

Watford 

Juni Sunderland 

Novemb

er 

Stoke City Mei Norwich City, 

Watford, dan 

Tottenham 

Hotspur 

  

Desemb

er 

Southampton 

dan Arsenal 

Juli/Agust

us 

Sunderland    

  Septembe

r 

Arsenal, 

Chelsea, 

Tottenham 

Hotspur, dan 

Liverpool 

  

                                                           
29

 Leicester City, 2016, “LCFC Academy Help Kick It Out”, diakses dari 

https://www.lcfc.com/news/428482/lcfc-academy-help-kick-it-out pada 16 Desember 2018. 

https://www.lcfc.com/news/428482/lcfc-academy-help-kick-it-out
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  Oktober Liverpool   

  November Manchester 

United 

  

  Desember Manchester 

United, 

Tottenham 

Hotspur, 

Southampton 

  

Sumber: Kick it Out 

 KIO tidak hanya bekerja sama dengan para pemain sepakbola saja melainkan 

memberikan workshops mengenai diskriminasi, rasisme, dan stereotype dalam 

sepakbola diluar pemain sepakbola. Dalam tabel diatas, KIO memberikan 

pengetahuan mengenai diskriminasi, rasisme dan stereotype dalam sepakbola kepada 

anak-anak yang mengikuti akademi di klub tersebut mulai dari U-9 sampai U-18, 

tidak hanya para pemain yang berasal dari akademi, melainkan orang tua anak 

tersebut, academy staff, development squad dari klub, anak-anak yang mendapatkan 

beasiswa, serta housekeeping staff dan staff  klub.
30

 Hal ini merupakan perwujudan 

dari keseriusan KIO sebagai organisasi yang ingin menyampaikan nilai-nilai positif 

dari sepakbola mulai dari anak-anak serta seluruh pihak klub dan orang tua anak 

tersebut dikarenakan KIO merasa peran dari seluruh elemen masyarakat sangatlah 

penting untuk melancarkan tujuan mereka yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai anti-rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola. 

                                                           
30

 Kick it Out, “Equality Inspires – 2015/2016 Equality Training Record”, “Equality Inspires – 

2016/2017 Equality Training Record”, diakses dari http://www.kickitout.org/equality-inspires-

equality-training-record/ dan http://www.kickitout.org/equality-inspires-201617-equality-training-

record/ pada 19 November 2018. Untuk video mengenai kegiatan Equality Inspires dapat dilihat di 

https://www.youtube.com/watch?v=wej5sA3QeKE . 

http://www.kickitout.org/equality-inspires-equality-training-record/
http://www.kickitout.org/equality-inspires-equality-training-record/
http://www.kickitout.org/equality-inspires-201617-equality-training-record/
http://www.kickitout.org/equality-inspires-201617-equality-training-record/
https://www.youtube.com/watch?v=wej5sA3QeKE
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5.1.4 Ambassadors Supporting and Promoting Inclusion, Respect and 

Equality (A.S.P.I.R.E.) 

 Pada bulan Februari tahun 2016, KIO pertama kali mengeluarkan sekelompok 

anak-anak muda yang bernama A.S.P.I.R.E. yang dimana grup yang beranggotakan 

sebanyak 8 orang ambassador ini dinilai KIO dapat membantu untuk dapat masuk ke 

dalam ruang lingkup anak-anak muda dan dapat menyebarkan nilai-nilai positif yang 

dibawa oleh KIO terkait dengan isu kesetaraan dan perbedaan dalam sepakbola.
31

 

Dengan adanya A.S.P.I.R.E. ini tidak hanya bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai 

yang dibawa oleh KIO tetapi juga memberikan perspektif dari anak-anak muda 

mengenai KIO itu sendiri dan cara kerja mereka. Mereka juga mempunyai peran yang 

aktif dalam pekerjaan KIO sebagaimana mereka menargetkan diri mereka untuk 

menjadi pemimpin dalam sepakbola dan masyarakat di masa depan. A.S.P.I.R.E 

adalah sebuah kelompok yang berisikan delapan orang yang bertugas menjadi 

ambassador dari KIO, berumuran sekitar 16-21 tahun, bertugas untuk membantu 

menyebarkan pesan-pesan positif mengenai equality dalam sepakbola dan masyarakat 

sementara mereka juga dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang berguna di 

masa depannya.
32

 

 Grup ini dibutuhkan oleh KIO untuk dapat menyebarkan nilai-nilai positif 

serta meningkatkan kesadaran mengenai tindakan rasisme dalam sepakbola yang 

                                                           
31

 Ibid. 
32

 BlackHistoryMonth, “Kick it Out – Tackling racism and discrimination within English football”, 

diakses dari https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/real-stories/kick-tackling-racism-

discrimination-within-english-football/ pada 16 Desember 2018. 

https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/real-stories/kick-tackling-racism-discrimination-within-english-football/
https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/real-stories/kick-tackling-racism-discrimination-within-english-football/
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ditujukan kepada anak-anak muda. Sebagai balasannya, KIO akan memberikan 

mereka pengembangan skill, kepercayaan diri, pengalaman dan keahlian dari grup 

tersebut dalam persamaan serta perbedaan dalam sepakbola sendiri. A.S.P.I.R.E 

memiliki tiga tujuan utama yaitu:
33

 

- To act as advisors to help shape Kick it Out‟s work : Grup ini dibuat tidak 

hanya sebagai ambassadors dari KIO itu sendiri melainkan untuk menjadi 

penasehat bagi program-program KIO dan agar anak-anak muda dapat ikut 

dalam program-program KIO. 

- To act as young ambassadors for Kick it Out : Sebagai sukarelawan, anggota 

dari grup ini menjadi representasi dari KIO dan membantu organisasi ini agar 

lebih merepresentasikan bagi anak-anak dibawah umur 21. 

- To work towards becoming future leaders : Selain berkontribusi sebagai 

ambassadors dan penasehat, KIO juga membantu mereka agar dapat berguna 

di masa depan. 

 Grup ini juga mengajak sekelompok orang yang memiliki perbedaan dalam 

hal agama maupun ras agar memperlihatkan bahwa semua orang dapat berpatisipasi 

dalam menghilangkan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola. Mereka mengajak 

Jewish Lads‟ and Girls‟ Brigade (JLGB) untuk dapat ikut dalam KIO dan 

                                                           
33

 Kick it Out, “A.S.P.I.R.E – Kick it Out‟s Young Ambassador Group”, diakses dari 

http://www.kickitout.org/education/young-people/ pada 19 November 2018. 

http://www.kickitout.org/education/young-people/
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A.S.P.I.R.E. pada bulan Agustus tahun 2016 di Leyton Orient, agar mereka dapat 

belajar mengenai kesetaraan dalam sepakbola dan penyertaan organisasi.
34

 

 Organisasi ini tetap berjalan dan pada tahun 2017, organisasi ini mengajak 

orang-orang yang mereka anggap memiliki dampak di sepakbola untuk memberikan 

pandangan mereka dan pengalaman mereka dalam hal menghilangkan rasisme dalam 

sepakbola sebagai panel diskusi di University of Chester. Sebanyak 3000 partisipan 

merasa dengan adanya program ini mereka mendapat keuntungan mengenai program 

pendidikan dan sebanyak 70 partisipan tergabung dalam penghargaan sepakbola 

mengenai kesadaraan kesetaraan dan perbedaan serta terdapat 7 acara yang 

disebarkan diseluruh negeri.
35

 Hal tersebut menjadi nilai tambah yang di dapat oleh 

KIO sebagai organisasi kampanye untuk mendapatkan nilai positif di masyarakat dan 

hal tersebut juga melancarkan kegiatan KIO dalam hal meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam tindakan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola terutama untuk 

kalangan remaja. Pada bulan Oktober tahun 2017, salah satu anggota grup ini, 

Ammarah Pandor, datang untuk memberikan workshop dalam acara Black History 

Month dengan bekerja sama dengan Manchester United Foundation yang 

diselenggarakan di Old Trafford.
36

 Ammarah memberikan pengetahuan mengenai 

masalah rasisme yang terjadi dalam olahraga terutama sepakbola.  

                                                           
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Kick it Out, “Kick it Out Celebrate Black History Month with Manchester United Foundation.”, 

diakses dari http://www.kickitout.org/news/kick-it-out-celebrate-black-history-month-with-

manchester-united-foundation/#.W_p1zjFoS00 pada 25 November 2018. 

http://www.kickitout.org/news/kick-it-out-celebrate-black-history-month-with-manchester-united-foundation/#.W_p1zjFoS00
http://www.kickitout.org/news/kick-it-out-celebrate-black-history-month-with-manchester-united-foundation/#.W_p1zjFoS00
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Gambar 5. 4 Salah satu anggota A.S.P.I.R.E, Ammarah Pandor menjadi pembicara 

dalam program Black History Month  di Old Trafford 

 

Sumber : Kick it Out 

5.2 Reportoar Gerakan Sosial 

5.2.1 Fans For Diversity 

 KIO tidak hanya berfokus kepada menyadarkan masyarakat betapa 

pentingnya isu rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola tetapi KIO juga 

bertanggung jawab dalam membangkitkan rasa kepercayaan orang-orang yang sering 

dianggap berbeda oleh masyarakat dan salah satu programnya dimana program ini 

dapat membuat semua orang untuk bersatu dan berselebrasi tanpa memandang 

apapun. Fans For Diversity muncul pada tahun 2014 dimana KIO bekerja sama 

dengan Football Supporters‟ Federation dan dibantu oleh Premier League‟s fans 

fund.
37

 Fans for Diversity adalah tempat dimana semua orang dapat merayakan 

                                                           
37

 Kick it Out, Annual Report 2013/2014, Op. Cit, hal-10. 
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perbedaan dengan melalui sebuah pertandingan sepakbola, konferensi, dan forum 

menarik hati para suporter dari seluruh tingkat sepakbola. 

 Fans For Diversity adalah sebuah kegiatan yang mengusungkan konsep yang 

berbeda dari kegiatan KIO sebelumnya dikarenakan program-program yang diadakan 

oleh Kick It Out dikarenakan program ini mereka bekerjasama dengan Football 

Supporters‟ Federation dan mereka membentuk Fans For Diversity dimana program 

ini ditujukan kepada orang-orang yang dianggap „beda‟ oleh orang lain dengan tujuan 

agar mereka bisa menikmati sepakbola diluar maupun di dalam stadion dengan aman 

dan nyaman. Seringkali tindakan diskriminasi tidak hanya bersifat rasisme dengan 

menjatuhkan seseorang berdasarkan warna kulit dan agama tetapi tindakan 

diskriminasi dalam sepakbola menjadi lebih besar dimana tidak hanya perbedaan 

warna kulit dan agama saja melainkan perbedaan orientasi seksual, orang-orang yang 

memiliki cacat fisik maupun mental, serta orang-orang LGBT. Tindakan diskriminasi 

dalam sepakbola menjadi sesuatu yang politik dikarenakan semua hal tersebut telah 

diatur dalam HAM Internasional. KIO dan FSF melihat bahwa orang-orang yang 

dianggap „berbeda‟ ini harus dirangkul dan diberikan wadah bagi mereka untuk dapat 

mengutarakan pendapat mereka mengenai sepakbola sehingga pada tahun 2014 

muncul Fans for Diversity. 

 Suporter mempunyai peran penting dalam konstruksi sosial dalam klub 

mereka dimana mereka juga berperan penting dalam sepakbola. Dalam Fans For 

Diversity, semua hal dilakukan oleh suporter dan untuk suporter sehingga pendanaan 
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pun juga mereka meminta dari berbagai orang. FFD mempunyai tujuan yaitu untuk 

merayakan perbedaan dalam suporter sepakbola dan memastikan bahwa semua orang 

tanpa memandang suku, ras, gender, agama, warna kulit, dan lain-lain yang dimana 

mereka menyukai sepakbola merasa aman dan diterima dalam sepakbola.
38

 FFD 

memastikan bahwa semua orang dapat berpatisipasi, menikmati, dan merayakan 

sepakbola dimana sepakbola adalah permainan terbaik di dunia dan sepakbola untuk 

semuanya, tanpa memandang usia, disabilitas, gender, ras, keyakinan, orientasi 

seksual atau hal apapun.   

 Kegiatan ini tertujukan untuk suporter dan berasal dari supoter, hal ini terlihat 

dari pendanaan yang dimana KIO mendapatkan dana dari asosiasi-asosiasi ataupun 

dukungan dari perusahaan-perusahaan. Untuk FFD sendiri, pendanaan tersebut 

berasal dari crowd funding dimana FFD membuat sebuah aplikasi agar dimana orang-

orang dapat mendukung kegiatan dan organisasi ini dengan memberikan bantuan 

dana agar kegiatannya dapat berjalan lancer. Pada bulan Januari tahun 2014, FFD 

mengeluarkan sebuah aplikasi dimana aplikasi tersebut untuk meminta dana agar 

kegiatan FFD dapat berjalan terkait fasilitas dan kegiatan FFD.
39

 KIO dan FSF pun 

juga mengajak para suporter untuk mencantumkan ide-ide mereka terkait aktivitas 

apa saja yang dapat dilakukan oleh FSF dengan tujuan untuk mempromosikan 

perbedaan dan mengambil sikap melawan diskriminasi. 

                                                           
38

 The Football Supporters‟ Federation, “Fans For Diversity”, diakses dari 

http://www.fsf.org.uk/campaigns/fans-for-diversity/ pada tanggal 15 Oktober 2018. 
39

 Kick it Out, Annual Report 2014/2015, Op. Cit, hal-16. 

http://www.fsf.org.uk/campaigns/fans-for-diversity/
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 Dalam kegiatan awalnya, Fans for Diversity mengikuti acara yang 

diselenggarakan oleh KIO dalam Non-League Day dimana NLD adalah pertandingan 

yang dilakukan tim sebelum musim bergulir atau biasa disebut pre-season match dan 

tim yang mengikuti acara ini adalah tim-tim akar rumput. FFD membantu 

memberikan dana untuk tim Wingate and Fincley F.C agar bisa bertanding dengan 

Lewes di stadion Dripping Pan serta mempromosikan diri mereka dengan 

memberikan kaos kepada setiap pemain dengan bertuliskan „Fans For Diversity‟.
40

 

Di kegiatan ini, pemain-pemain yang memiliki disabilitas diberikan waktu untuk 

bermain, pada saat paruh babak pertama, pemain disabilitas masuk ke lapangan untuk 

melakukan tendangan penalti dan hal itu disaksikan oleh penonton yang datang 

sebanyak 683 orang.
41

  

 FFD dalam kinerjanya mereka berusaha untuk merangkul orang-orang yang 

selalu dianggap bagi sebagian orang adalah orang-orang yang dipinggirkan 

dikarenakan perbedaan yang mereka punyai. Bersama dengan Football Supporters‟ 

Federation (FSF), the Gay Football Supporters‟ Network (GFSN), dan Lesbian, Gay, 

Bisexual and Transgender (LGBT) fans untuk pertama kalinya membuat sebuah 

acara bernama #PrideInFootball di Grange St Paul‟s Hotel di London Pusat pada 

November.
42

 Pride in Football adalah sebuah acara yang diinisiasi oleh FFD dimana 

mereka sangat mendukung adanya perbedaan dan secara bangga mereka membuat 
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acara Pride in Football dimana akhirnya program tersebut menjadi wadah bagi 

suporter LGBT.
43

 Acara ini memberikan wadah untuk para suporter agar saling 

bertatap muka dengan FFD untuk merayakan dan berdiskusi munculnya grup suporter 

LGBT selama beberapa tahun belakang ini, serta untuk membicarakan apa yang 

mereka capai sampai saat ini dan bagaimana kedepannya. Pride In Football adalah 

sebuah wadah bagi organisasi LGBT yang berskala nasional dimana kelompok 

suporter LGBT dahulu hanya terdapat 4 kelompok saja dan pada saat ini terdapat 

hampir 30 kelompok suporter LGBT.  

 Pride in Football tidak hanya menjadi sebuah wadah yang berisikan 

komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok suporter LGBT. Dengan adanya 

wadah seperti ini, kelompok-kelompok suporter LGBT mempunyai tempat dan 

merasa dihargai sebagai manusia dan suporter. Tujuan dari Pride in Football tidak 

hanya menjadi wadah saja tetapi adanya berubaha kebijakan dari klub yang didukung 

dan otoritas tertinggi sepakbola di Inggris yaitu FA. Hal ini dilihat dari beberapa klub 

yang sudah merubah kebijakan mengenai tindakan-tindakan rasisme dan diskriminasi 

terhadap kelompok-kelompok LGBT di stadion mereka. Sebagai salah satu contoh 

yaitu Liverpool FC yang dimana mereka memasang tulisan yang dimana menunjukan 

keinginan Liverpool FC untuk memberantas tindakan-tindakan diskriminasi kepada 

kelompok LGBT.
44
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Gambar 5. 5 Tulisan mengenai keinginan Liverpool FC mendukung kelompok-

kelompok LGBT yang dipasang di Anfield Stadium 

 

Sumber: Liverpoolmuseums.org.uk 

 Kampanye yang dilakukan oleh tiap-tiap kelompok tersebut membuat mereka 

menjadi memiliki peran penting dalam kebijakan mengenai rencana anti-diskriminasi 

FA. Pada musim 2015/2016, FFD dipercaya oleh FA sebagai kelompok yang 

mendukung adanya rencana kebijakan anti-diskriminasi FA, bersama dengan FSF.
45

 

Kampanye yang dilakukan oleh kelompok LGBT dalam mempromosikan diri mereka 

dengan mendukung kampanye dari Stonewall yaitu Rainbow Laces mendapatkan 

perhatian oleh ketua FA, Greg Clarke dan dia mendukung kelompok ini dengan 

menggunakan pin atau lencana di jas nya berwarna pelangi sebagai tanda dukungan 

atas kelompok-kelompok suporter LGBT. Dukungan yang diberlakukan oleh Greg 

Clarke tidak hanya sebatas menggunakan pin pada saat pengundian tuan rumah Piala 

Dunia tahun 2022 yang akhirnya dimenangkan oleh Qatar, tetapi Greg Clarke juga 

menjalin kerja sama dengan asosiasi sepakbola Qatar mengenai suporter LGBT yang 

                                                           
45
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and future priorities, London: United Kingdom, hal-6. 
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ingin menonton piala dunia di Qatar dikarenakan kemenangan Qatar atas tuan rumah 

Piala Dunia 2022 sendiri dianggap oleh Greg Clarke sebagai “momen terburuk dalam 

sejarah FIFA” dikarenakan menurut Greg Clarke, Qatar adalah negara yang memiliki 

catatan paling buruk mengenai hak asasi manusia.
46

 Akhirnya FA dan Qatar 

mengadakan adanya pertemuan yang membahas mengenai Memoranding of 

Understanding
47

 dan hal tersebut dianggap sebagai wujud keberhasilan kampanye 

dari Pride in Football.
48

 

 Pada tahun 2017, Pride In Football mengadakan sebuah acara bernama 

#CallitOut  dimana acara ini untuk merayakan berkembangnya gerakana kelompok 

suporter LGBT beberapa tahun ini yang dimana acara ini di dukung oleh kelompok 

suporter, staff dari pihak klub, akademisi, dan polisi. Acara ini diadakan dalam dua 

tahap yaitu acara utama pada tanggal 24 Juni dan acara kedua yaitu workshop dan 

sesi lain pada tanggal 25 Juni 2017.
49

 Hasil dari kegiatan ini adalah semakin banyak 

kelompok-kelompok suporter LGBT yang muncul dan memberanikan diri mereka 

untuk muncul. Sebelum acara ini dilakukan, sebanyak 24 kelompok suporter LGBT 

yang ikut dalam wadah Pride in Football, setelah adanya program #CallItOut, 
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sebanyak 7 kelompok suporter LGBT ingin ikut wadah ini yang menjadi 31 

kelompok suporter LGBT.
50

 

 Fans for Diversity juga menjadi salah satu penjembatan perdamaian antar 

kedua belah suporter dari Derby Country dan Wolverhampton Wanderers. Kedua 

kelompok suporter dari Punjabi Rams yaitu pendukung Derby Country yang berasal 

dari orang-orang Asia bekerja sama dengan Punjabi Wolves Supporters untuk 

mempromosikan klub mereka di kawasan Asia, dimana sebanyak 100 suporter 

mengikuti acara ini.
51

 Keinginan dari kedua belah suporter tersebut adalah agar 

semua orang tanpa memikirkan latar belakang mereka mulai dari ras, agama, maupun 

asal muasal mereka dapat menikmati pertandingan sepakbola. Sepakbola sangatlah 

popular di komunitas orang-orang Asia tetapi masih banyak yang tidak dapat 

menikmati dengan menonton langsung pertandingan di stadium. Pada saat 

pertandingan, “kebiasaan” yang terjadi adalah orang tua mengajak anak nya untuk 

menonton langsung ke stadion dan merasakan sendiri atmosfir yang berbeda ketika 

menonton langsung. Hal itu yang tidak dapat oleh anak-anak atau kalangan muda 

Asia sehingga kedua kelompok suporter yaitu Punjabi Rams dan Punjabi Wolves 

Supporters menginginkan dengan adanya kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa 

sepakbola untuk semua kalangan dari seluruh latar belakang sosial mereka.
52

 Anwar 
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Uddin selaku FSF campaigns and diversity manager datang dengan Anna Jӧnsson 

dari KIO datang pada saat presentasi mengenai kegiatan tersebut sebelum 

pertandingan.  

Gambar 5. 6 Supoter dari Punjabi Rams dan Punjabi Wolves Supporters 

 

Sumber: fsf.org.uk 

 FFD juga melakukan survei terkait suporter wanita pada musim 2014/2015 

dan dimana hasil dari survei tersebut dapat membantu KIO dan FSF untuk lebih 

mengerti tentang isu wanita dalam suporter dan pertandingan secara umum.Program 

survey tersebut bernama Fans for Diversity: Women at the Match yang dimana 

program ini di dukung oleh FSF, KIO, BAME communities, organisasi disabilitas 

dalam sepakbola, LGBT fan group, serta Fiona McGee yang bekerja sebagai Leeds 
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United-supporting freelance researcher and writer.
53

 Tujuan dari kegiatan survey ini 

adalah menemukan bagaimana pandangan perempuan mengenai dampak dari gender 

dalam pertandingan sepakbola. Hasil nya, sebanyak 25% perempuan pernah 

mendengar sexist comments, 18,5% pernah mendengar nyanyian berbau sexist, dan 

sebanyak 8,5% perempuan berbicara bahwa mereka pernah mendapatkan unwanted 

physical attention (seperti cubitan) pada saat pertandingan.
54

  

Gambar 5. 7 Hasil survei Fans For Diversity mengenai tindakan yang diberikan 

kepada perempuan pada saat pertandingan 

 

Sumber: Fans For Diversity: Women at the Match Report 
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 Survey yang dilakukan oleh FFD juga bertanya mengenai cara-cara yang 

dilakukan oleh perempuan ketika terjadi sexism behaviour kepada mereka pada saat 

pertandingan. Banyak perempuan yang menganggap bahwa pendidikan mengenai hal 

tersebut sangatlah penting serta betapa pentingnya pihak klub dan otoritas sepakbola 

menanggapi masalah ini. Hal ini terlihat ketika salah satu suporter QPR 

menginginkan pihak klub untuk mengumumkan sexist behaviour sebelum 

pertandingan dimulai, sedangkan yang lain menginginkan pengurus stadium untuk 

lebih aktif dalam menanggulangi masalah ini dengan hukuman yang berat seperti 

peringatan maupun stadium bans.
55

  

Gambar 5. 8 Data mengenai bagaimana yang akan terjadi ketika seseorang 

melakukan tindakan berbau sexist pada saat pertandingan 
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Sumber: fsf.org.uk 

 Tidak hanya membuat sebuah survei, mereka juga membuka debat untuk 

mendiskusikan mengenai suporter sepakbola perempuan yang dimana debat ini 

dilaksanakan di kantor Amnesty International UK. Mereka juga melakukan kampanye 

di University of East London (UEL). FFD juga mengadakan sebuah turnamen 5 vs 5 

dalam rangkaian merayakan LGBT History Month di Arsenal Hub pada bulan 

Februari tahun 2016.
56

 Organisasi dan suporter seperti Proud Lilywhites, Gay 

Gooners, The Street FA, the Clapton Ultras, dan lain-lain datang dan bermain dalam 

acara ini. 

 Pada musim 2016/2017, FFD juga membuat sebuah acara dimana mereka 

bekerja sama dengan Leyton Orient dan mengajak seluruh komunitas lokal untuk 

bermain bersama dan merayakannya dengan senang, acara tersebut dihadiri lebih dari 

20 komunitas lokal. FFD juga membuat sebuah acara bernama The Fans for 

Diversity: L‟Internationale Exhibition yang dimana acara tersebut bertujuan untuk 

menampilkan hasil foto yang diambil oleh fotografer bernama Liam Aylott, yang 

menghabiskan waktunya untuk mengambil gambar mengenai orang-orang yang 

menjadi suporter untuk negara kebanggaannya pada saat Euro 2016.
57

 Acara tersebut 

diselenggarakan untuk dinikmati oleh umum dan untuk memberikan pandangan 

mengenai sisi lain dari sepakbola yaitu suporter. Foto-foto yang diambil oleh Liam 
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Aylott berasal dari para suporter sepakbola yang berada di London, dimana 

menurutnya, London mempunyai keunikan sendiri yaitu banyak orang yang datang 

dari berbagai macam negara dan London menjadi salah satu tempat dimana banyak 

sekali negara yang terdapat di kota tersebut.
58

 Eksibisi ini dimaksudkan untuk 

membuka sisi lain dari sepakbola yaitu para suporter yang terdapat di London tanpa 

memandang adanya perbedaan ras, warna kulit, negara, dan lain-lain sehingga acara 

ini sekaligus ingin mempertontokan bahwa sepakbola bisa menyatukan sesuatu yang 

jauh karena itulah sejatinya sepakbola. 

Gambar 5. 9 Salah satu hasil foto Liam Aylott yang dipamerkan di eksibisi tersebut 

 

Sumber : the Football Supporters‟ Federation 
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5.3 Worthiness, Unity, Numbers, and Commitment (WUNC) displays 

 Strategi ketiga dari Gerakan Sosial menurut Charless Tilly adalah WUNC 

displays, dimana partisipasi yang terpadu dan berciri khas sebagai hal itu yang 

menunjukan karakteristik gerakan sosial tersebut. Pada kasus ini WUNC displays 

terlihat dari partisipasi yang dilakukan oleh Kick It Out pada tahun 2012 sampai 

2017. WUNC displays sebagai strategi yang dijelaskan oleh Charless Tilly mengacu 

kepada sesuatu yak spesifik, tuntutan yang terlihat dan terdengar, slogan, serta 

penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan.
59

 Pada penelitian ini, penulis melihat 

perwujudan dari masing-masing poin dimana terdapat empat poin yaitu Worthiness, 

Unity, Numbers, dan Commitment. 

5.3.1 Worthiness 

 Pada poin ini, Charless Tilly menjelaskan bahwa Worthiness merupakan 

bagaimana orang-orang dalam gerakan sosial mempresentasikan dirinya, sebagai 

salah satu contoh adalah bagaimana orang-orang serius dalam menentukan sikapnya 

ketika sedang melakukan protes.
60

 Olahraga merupakan kegiatan yang sangat 

digemari di dunia, terutama sepakbola yang memiliki basis penonton paling tinggi 

diantara olahraga lainnya dan memiliki penikmat yang hampir diseluruh negara di 

dunia. Inggris termasuk kedalam negara dengan liga yang sangat digemari hampir 
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https://study.com/academy/lesson/summary-of-charles-tillys-social-movements.html pada 17 Oktober 

2018. 

https://study.com/academy/lesson/summary-of-charles-tillys-social-movements.html


103 
 

diseluruh dunia dan Kick it Out berperan sebagai organisasai yang menyampaikan 

tindakan diskriminasi dan rasisme terjadi di sepakbola Inggris.  

 Dari data yang sudah tertera, isu rasisme dalam sepakbola Inggris menjadi 

salah satu hal yang sulit dihilangkan dan tidak terjadi antar suporter saja melainkan 

para pemain dan staff klub. Kick It Out mempunyai tujuan agar masyarakat lebih 

sadar akan tindakan berbau rasisme dan diskriminasi sehingga dengan apa yang 

dibawa oleh KIO, banyak orang yang mendukung, tidak hanya masyarakat atau 

kelompok akar rumput melainkan beberapa public figure dalam sepakbola maupun 

luar sepakbola mendukung kegiatan yang dilakukan KIO. 

 Pada awal berdirinya KIO, dukungan sudah mengalir dari beberapa pemain 

bola, salah satu contoh video iklan yang dibuat oleh KIO dengan menggunakan Eric 

Cantona dari Manchester United dan Les Ferdinand untuk mempromosikan 

kampanye anti-rasisme pada tahun 1995. KIO juga sudah mendapatkan dukungan 

dari badan sepakbola tertinggi di dunia yaitu Fẻdẻration Internationale de Football 

Association (FIFA) dengan diundang untuk memberikan pengetahuan mengenai 

rasisme dalam sepakbola pada saat konferensi FIFA tahun 2001 di Argentina.
61

  

 Mereka juga mendapatkan dukungan dari pemain-pemain terkenal, pada tahun 

2008 mereka bekerjasama dengan Proffesional Footballers‟ Association (PFA) dan 

pemain seperti Thierry Henry, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain 
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mendukung program-program dan apa yang dibawa oleh KIO dan menurut KIO, 

dukungan dari pemain-pemain bintang menjadi hal yang sangat vital untuk 

memastikan penyebaran pesan dari kampanye anti-rasisme.  

 Para pemain professional tidak hanya mengutarakan pendapatnya mengenai 

rasisme ataupun diskriminasi tetapi mereka juga mendukung program-program KIO. 

Program One Game One Community dimana para pemain menggunakan kaos 

bertuliskan one game one community dalam pertandingan. Pada musim 2009/2010, 

sebanyak 92 klub professional menggunakan kaos ini dengan tujuan untuk 

mendukung gerakan anti-rasisme yang dilakukan oleh KIO.
62

 

Gambar 5. 10 Para pemain Manchester United tengah melakukan pemanasan sebelum 

pertandingan dengan menggunakan kaos One Game One Community 
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Sumber : Kick it Out Annual Review 2009-10 

 Dukungan-dukungan terus mengalir kepada KIO tetapi dukungan tersebut 

mendapat protes dari pemain Everton, Joleon Lescott dikarenakan dia kecewa dengan 

KIO karena progress dalam menuntaskan kasus rasisme sangatlah lambat. Oleh 

karena itu, KIO sebagai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai tindakan rasisme maupun diskriminasi dalam sepakbola mulai 

merangkul masyarakat-masyarakat atau klub akar rumput untuk mendukung 

kampanye mereka dan hal itu merupakan langkah yang baik yang dilakukan KIO 

dikarenakan sepakbola adalah olahraga masyarakat dan seharusnya masyarakat juga 

punya andil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sepakbola terutama 

rasisme sepakbola di Inggris yang berawal dari rasisme dalam masyarakat lalu 

merambat ke sepakbola. 

 Program Non-League Day menjadi salah satu hal yang dianggap mendapatkan 

banyak respon positif dari masyarakat dan klub terutama klub akar rumput atau non-

liga. Program ini menargetkan masyarakat-masyarakat dan klub-klub kecil untuk 

dapat berpatisipasi dalam anti-rasisme dan anti-diskriminasi di sepakbola Inggris 

dikarenakan tindakan rasisme dan diskriminasi di sepakbola Inggris tidak hanya 

terjadi di liga atas saja dan klub-klub besar saja tetapi liga-liga dan klub-klub kecil 

pun juga terdapat tindakan rasisme dan untuk melancarkan kampanye KIO, mereka 

berusaha untuk merubah suatu hal dari yang dasar dahulu. Tim seperti Blyth 

Spartans, Dulwich Hamlet, dan Lewes and Marine mendukung program Non-League 

Day dan mereka juga membantu KIO dalam menyebarkan pesan-pesan mengenai 
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rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola di daerah North East dan North West di 

Inggris.
63

 Pertandingan klub-klub akar rumput memiliki basis suporter yang termasuk 

besar, pada pertandingan Dulwich Hamlet melawan Richmond Borough yang 

dilaksanakan di stadion Champion Hill menciptakan rekor, sebanyak 2.800 orang 

menonton pertandingan tersebut.
64

 Strategi KIO dengan mengkampanyekan program 

mereka ke klub-klub akar rumput mendapat respon yang positif dikarenakan 

banyaknya suporter yang datang di pertandingan kecil. 

Mereka juga mendapatkan dukungan dari tim lokal yang terbentuk dari orang-

orang Bangladesh, Shapla FC, tim yang terbentuk dari komunitas orang-orang 

Bangladesh yang berada 50 meter dari Bradford City‟s Coral Stadium. Acara ini 

dihadiri oleh 100 anak muda yang berasal dari komunitas lokal, acara ini berisikan 

football coaching, sesi edukasi mengenai kesetaraan yang disampaikan oleh Kick it 

Out serta di akhiri dengan tur stadion di Coral Windows Stadium, Bradford.
65

 

Dukungan yang di dapat oleh Shapla FC merupakan hal yang positif dikarenakan 

KIO mulai dipercaya oleh banyak kalangan. 

Dalam program Next 20, yang dimana para pemain dari beberapa tim 

mendukung program ini dengan menjadi bagian dari Next 20. Jack Butland, penjaga 

gawang dari Stoke City mengungkapkan mengenai isu rasisme dan diskriminasi 

dalam sepakbola, “We have a responsibility as players to give something back and 

I‟m really thankful to be part of this organisation because we can do a lot of good.” 
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Pemain Everton, Romelu Lukaku, mengungkapkan pendapatnya mengenai program-

program KIO terutama dalam Next 20, “it is important for me in my role as  a Kick it 

Out „Next 20‟ ambassador to teach young people how to handle discrimination and 

treat people with respect.”
66

 

Yaya Toure, pemain Manchester City yang mendapatkan penghargaan African 

Player of the Year sebanyak 4x, mendukung program – program KIO yang dimana 

menurutnya, KIO sebagai organisasi yang mengkampanyekan nilai-nilai anti-rasisme 

dan anti-diskriminasi dalam sepakbola adalah salah satu cara untuk menghilangkan 

tindakan-tindakan rasisme dalam sepakbola. Yaya Toure mengunjungi kantor KIO di 

London setelah membantu FIFA Anti-Discrimination Task Force yang muncul pada 

tahun 2013 untuk meluncurkan sistem yang dimana sistem ini digunakan untuk 

menghindari tindakan-tindakan rasisme di FIFA World Cup 2018 di Rusia.
67

 Hal ini 

berkaca pada tindakan yang dilakukan oleh suporter CSKA Moskow pada lanjutan 

Liga Champions ketika Manchester City bertamu ke kandangan CSKA Moscow di 

Arena CSKA. Ketika itu, Yaya Toure mendapatkan nyanyian berbau rasis dari 

suporter di sektor D Arena CSKA ketika Manchester City menang melawan CSKA 

Moskow dengan skor 2-1. Setelah kemenangan itu, Yaya Toure mendapat cercaaan 

rasis dari Twitter pribadinya, “I have been supported by the campaigners in the office 

when I received racist abuse on Twitter. So I know first-hand how Kick it Out can 
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help. This visit also provided and opportunity to learn more about how we can 

challenge issues of racism and all form of discrimination. It was important for me to 

listen to their experience and ideas.”, ucap Yaya Toure dalam kunjungannya ke 

kantor KIO.
68

  

KIO juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi dan universitas di 

Inggris seperti The Football Supporters Federation, sebuah organisasi yang dibentuk 

oleh mantan pemain professional, Anwar Uddin, yang menjadi wadah bagi para 

suporter di Inggris, Southampton Solent University, dimana KIO bekerjasama dengan 

institusi tersebut untuk menawarkan online Equality and Diversity Awareness in 

Football Award yang bertujuan untuk memberikan pendidikan di universitas 

mengenai kesetaraan dan perbedaan di sepakbola. KIO juga bekerjasama dengan 

Street Football Association, the League Managers‟ Association, dan sebuah pembuat 

gim terkenal yaitu Football Manager dengan memunculkan KIO dalam gim mereka. 

KIO juga mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat seperti the 

Gay Football Supporters‟ Network (GFSN), Punjabi Rams, Punjabi Wolves 

Supporters, Community Football League, Valllance Community Sports Association, 

Young Asian Voice, Foundation of Light, dan masih banyak lagi yang mendukung 

KIO.
69

 

Tetapi, worthiness tidak hanya dilihat sebanyak apa yang mendukung dan 

seberapa banyak orang penting yang memberikan dukungan itu, worthiness terlihat 
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dari bagaimana suatu kasus yang diangkat itu menjadi sesuatu hal yang sangat 

penting atau tidak atau memberikan pengaruh atau tidak. Karena nilai yang diambil 

oleh sebuah gerakan sosial itu berdasarkan nilai-nilai yang diambil dari keresahan 

atau problema masyarakat yang ada. Jika dilihat dari beberapa organisasi atau 

beberapa public figure dalam sepakbola, mereka cukup memiliki kesamaan terhadap 

masalah rasisme dimana komunitas, pemain sepakbola, dan lain-lain menganggap 

bahwa masalah rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola merupakan hal yang sangat 

tidak terpuji dan harus dihilangkan dari sepakbola.  

5.3.2 Unity 

 Unity pada intinya adalah cara yang dilakukan oleh sebuah gerakan sosial 

untuk memperlihatkan keserasian dan persatuan dari para pelaku gerakan sosial 

tersebut melalui keseragaman atribut atau slogan yang dipakai ketika melakukan 

suatu aksi.
70

 Unity merupakan cara bagaimana suatu gerakan sosial memperlihatkan 

bahwa mereka itu solid dan terlihat satu kesatuan. 

 Pada Kick it Out, poin Unity yang ditampilkan dapat dijelaskan dari 

penggunaan atribut dalam setiap program KIO dengan berupa kaos ataupun banner 

yang menjelaskan bahwa KIO menolak tindakan rasisme ataupun diskriminasi dalam 

sepakbola. Penggunaan atribut berupa kaos yang digunakan dalam program KIO 

merupakan ciri khas yang menjelaskan isu yang diangkat oleh gerakan sosial tersebut 
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yang bertujuan untuk menarik perhatian dari berbagai kalangan dan orang serta 

menimbulkan kesadaran akan pentingnya isu ini yang merupakan tujuan dari gerakan 

sosial ini. 

 Pada program One Game One Community pada musim 2012-2013, pada 

pertandingan antara Tottenham vs Aston Villa di White Hart Lane, kedua tim 

menggunakan kaos bertuliskan One Game One Community, tidak hanya para pemain, 

pelatih seperti Andre Villas-Boas dan para staff kepelatihan di Tottenham 

menggunakan lencana „One Game One Community‟, karyawan dan pengurus 

pertandingan menggunakan stiker yang dimana pada saat pertandingan tersebut 

berkonten One Game One Community.
71

 Hal tersebut dimana atribut seperti, kaos, 

lencana, stiker, dan bahkan terdapat maskot bernama KIO mempunyai tujuan untuk 

menunjukkan bahwa sepakbola adalah permainan semua orang dan siapapun tanpa 

melihat ras, agama, warna kulit, dan lain-lainnya dapat menikmati sepakbola dan 

itulah yang menjadi keindahan sepakbola yaitu menyatukan semua golongan serta 

dapat dinikmati semua kalangan. 

 Hal ini tidak terjadi pada pertandingan tersebut saja, pada musim 2012/2013, 

program One Game One Community telah berjalan di 92 pertandingan diseluruh 

tingkatan sepakbola di Inggris diantaranya Premier League dan Football League 

Clubs, tim Non-League, Universitas, Perguruan Tinggi, serta akar rumput dan grup 

komunitas.
72

 KIO melihat bahwa setiap level sepakbola mempunyai masalah yang 
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sama terkait rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola sehingga KIO menganggap 

bahwa semua orang dapat berpatisipasi dalam program KIO untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam hal rasisme dan diskriminasi di sepakbola. 

 Penggunaan atribut kaos tidak hanya dalam program One Game One 

Community saja, dalam program Season of Action musim 2013/2014, kaos 

bertuliskan Let‟s Kick Racism out of Football  diberikan kepada setiap klub yang 

berpatisipasi dalam program ini.
73

 Aston Villa, Doncaster Rovers, Rochdale dan 

Exeter City adalah contoh klub yang berpatisipasi dalam program ini dan program ini 

memilih bulan November, February, Maret, dan April sebagai bulan untuk kampanye 

Season of Action. Tidak hanya berupa kaos yang diberikan kepada klub melainkan 

lencana, stiker, bendera, dan majalah juga diberikan demi kelancaran program ini. 

Program ini mendapatkan tanggapan yang positif, sebanyak 1.114.323 suporter 

datang untuk menyaksikan aktivitas ini secara langsung dan hal itu menjadikan 

program Season of Action dimana masyarakat mulai sadar bahwa rasisme dan 

diskriminasi tidak boleh berada dalam sepakbola.
74

 

 Kaos yang ditujukan KIO merupakan branding dari kampanye mereka. Kaos 

tersebut tidak hanya digunakan dalam permainan saja melainkan ketika mereka 

mengkampanyekan gerakan mereka di level pendidikan. Romelu Lukaku dari 

Everton, Gael Bigirimana dari Newcastle United, serta penyerang dari tim sepakbola 

wanita Manchester City, Toni Duggan juga menggunakan kaos bertuliskan Let‟s Kick 
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Racism Out of Football dalam program „Next 20‟ dimana program tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kesetaraan dan perbedaan.
75

 

Para pemain tersebut memberikan edukasi mengenai kesetaraan dan perbedaan, Gael 

Bigirimana di Durham Prison, Toni Duggan menyampaikan dalam coaching Season 

di Denton Community Collage, dan Romelu Lukaku membantu siswa dalam kelas 

bahasa Perancis di Belvedere Academy. 

 Unity yang ditujukan adalah bagaimana keserasian antara pemain, pihak klub 

seperti manajer dan staff, pengurus stadion dan bahkan masyarakat serta komunitas 

akar rumput menggunakan atribut yang diberikan KIO dalam setiap programnya 

sehingga menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dan keserasian antara setiap orang 

yang ikut dalam gerakan sosial ini yang ditujukan melalui kaos, lencana, bendera, 

ataupun majalah. 

5.3.3 Numbers 

  Numbers adalah sebuah poin yang dimana menekankan kepada jumlah massa 

yang turut berpatisipasi dalam gerakan sosial, ketika banyaknya jumlah massa yang 

mengikuti sebuah gerakan sosial mempengaruhi kesuksesan sebuah gerakan sosial, 

sebaliknya jika jumlah massa yang mengikuti gerakan sosial tersebut sedikit, hal itu 

juga mempengaruhi kesuksesan sebuah gerakan sosial.
76

  

                                                           
75

 Ibid, hal-14. 
76

 Emily Cummins, “Summary of Charles Tilly‟s Social Movement”, Op. Cit, diakses dari 

https://study.com/academy/lesson/summary-of-charles-tillys-social-movements.html pada 21 Oktober 

2018.  

https://study.com/academy/lesson/summary-of-charles-tillys-social-movements.html%20pada%2021%20Oktober%202018
https://study.com/academy/lesson/summary-of-charles-tillys-social-movements.html%20pada%2021%20Oktober%202018


113 
 

 Numbers dalam studi kasus Kick it Out dapat dilihat dari  jumlah massa yang 

mengikuti serta berpatisipasi dalam kegiatan gerakan sosial ini seperti pemain, pihak 

klub professional maupun klub akar rumput, pihak staff kepelatihan dalam klub, 

komunitas, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan Kick it Out. Dalam hal ini, dapat 

disimpulkan bahwa jika suatu kegiatan yang dibuat oleh sebuah gerakan sosial 

ataupun organisasi dapat melibatkan banyak elemen ataupun massa dalam 

kegiatannya, maka penyampaian pesan akan semakin efektif. 

 Sebuah gerakan sosial dipandang memberikan dampak ketika terdapat massa 

di dalam aktivitasnya. Dalam sebuah gerakan sosial, tidak ada aturan yang 

menjelaskan minimal ataupun maksimal massa yang dapat ikut bergabung dalam 

sebuah kegiatan gerakan sosial. Gerakan sosial lebih memfokuskan kepada 

pertanyaan siapa yang mengikuti dan alas an mengikuti gerakan sosial tersebut.
77

 Hal 

itu menjadi pertanda bahwa dalam sebuah gerakan sosial, jumlah massa menentukan 

efektivitas dalam sebuah gerakan sosial tersebut. 

 Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kick it Out, terjadi perubahan target 

dimana dahulu KIO lebih memfokuskan kepada para pemain, klub professional, 

suporter, dan pihak federasi sepakbola di Inggris yaitu FA. KIO saat ini melebarkan 

fokus dan target dari program mereka yang lebih ke arah akar rumput dimana 

tindakan rasisme dan diskriminasi tidak hanya terjadi di level sepakbola atas saja 

tetapi diseluruh level dan KIO berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di 
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segala level sepakbola mulai dari Non-League sampai ke Premier League, kasta 

paling atas di sepakbola Inggris.  

 Hal ini terlihat dari program One Game One Community yang dimulai dari 

tahun 2012 yang dimana dibuka pada saat pertandingan antara Tottenham Hotspur 

melawan Aston Villa FC, program tersebut diikuti oleh pemain yang menggunakan 

kaos bertuliskan One Game One Community, pelatih dan staff yang menggunakan 

lencana KIO, pegawai klub dan pengurus stadion yang menggunakan stiker, serta 

terdapat maskot bernama „kio‟ yang berinteraksi secara langsung kepada suporter 

untuk menyampaikan kampanye mereka serta penayangan di layar stadion bertuliskan 

„Report It!‟ dan program ini diselenggarakan di 92 pertandingan diseluruh level 

sepakbola di Inggris.
78

  

 Program tersebut semakin berkembang dan jumlah massa yang mengikuti 

program tersebut pun juga semakin banyak. Pada tahun 2013, program KIO bernama 

Season of Action yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 

tindakan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola, sebanyak 1.114.323 orang yang 

menyaksikan secara langsung kegiatan yang dilakukan KIO.
79

 Hal ini semakin 

bertambah pada musim 2014/2015 ketika program Season of Action kembali berjalan. 
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Sebanyak 1.470.047 orang yang datang dalam pertandingan Season of Action, menaik 

drastis sebanyak 32% kenaikan orang yang datang untuk pertandingan ini.
80

 

 Pendidikan juga merupakan fokus dari program-program KIO dikarenakan 

menurut KIO, pendidikan merupakan media yang perlu untuk ditargetkan 

dikarenakan anak-anak dan juga remaja mempunyai andil dalam perilaku 

diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola sehingga perlu ada program untuk anak-

anak dan remaja. KIO menganggap bahwa edukasi merupakan inti dari pekerjaan 

KIO dalam menghilangkan diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan. Hal itu 

terlihat pada tahun 2015/2016, sebanyak 1.450 peserta mengikut program edukasi 

dari KIO, sebanyak 369 anggota dari UK Youth Parlement mendukung program KIO 

yang bernama Don‟t Hate Educate campaign, sebanyak 9 Universitas mengikuti 

program KIO Week of Action yang diselenggarakan di British Universities and 

Colleges Sport‟s, dan 44 Prisons and Young Offenders Institutions berperan dalam 

national Fair Play Week yang bekerjasama dengan NOVUS dan National Football 

Museum.
81

 

 Beberapa contoh diatas merupakan data dari poin Numbers yang dijelaskan 

oleh Charles Tilly dimana poin tersebut memfokuskan kepada jumlah anggota 

ataupun partisipan dari gerakan sosial. Data tersebut menjadi pendukung dalam poin 

Numbers yang dimana jumlah massa yang tergabung atau berpatisipasi dalam 
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gerakan sosial tersebut menjadi tolak ukur dari seberapa efektif kegiatan yang 

dilakukan oleh sebuah gerakan sosial. KIO dalam setiap programnya memiliki 

banyak pendukung dan tidak sedikit yang berpatisipasi dalam program-program KIO, 

walaupun pada kenyataannya tidak semua orang dapat menerima apa yang ingin 

dibagikan oleh KIO tetapi KIO dalam programnya sudah cukup memberikan atensi 

kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan itu sangatlah penting dan semua 

orang dapat mengikuti program mereka tanpa melihat latar belakang maupun ras 

orang tersebut. 

5.3.4 Commitment 

 Poin yang coba dijelaskan dalam Commitment adalah seberapa besar 

pengorbanan yang diberikan oleh anggota untuk menjalankan gerakan tersebut, hal 

tersebut digambarkan melalui apakah mereka ingin menginap dan berjaga 

semalaman, mencoba bertahan dari hujan di depan balai kota.
82

 Commitment muncul 

ketika para anggota mempunyai rasa kepedulian atau kebersamaan yang kuat dengan 

tujuan bersama sampai mereka benar-benar mereka mendapatkan apa yang mereka 

inginkan. 

 Commitment ditunjukkan dalam program-program yang dibuat oleh Kick it 

Out, baik dari Kick it Out sendiri, pemain, para pelatih, pihak klub, suporter, 

organisasi masyarakat, serta publik. Hal ini dapat terlihat melalui perwujudan 
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program-program Kick it Out yang  berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan satu kali 

saja tetapi berlanjut. Penyelanggaraan kegiatan yang berkelanjutan dapat juga 

dipertimbangkan sebagai perwujudan poin Commitment dalam strategi WUNC 

Displays.  

 Perwujudan poin Commitment dari studi kasus yang diangkat terlihat dari 

kegiatan yang dilakukan oleh Kick it Out dalam beberapa program nya yang sudah 

dijelaskan oleh penulis di sub-bab sebelumnya. Dalam program One Game One 

Community, KIO menunjukkan komitmennya. Awal mulanya, One Game One 

Community bernama Weeks of Action yang dimana muncul pada tahun 2001 dan 

muncul kembali pada tahun 2007 dengan nama One Game One Community week of 

action. Pada tahun 2009, program One Game One Community-Week of Action 

diadakan oleh KIO. Sekitar 1.000 pertandingan diadakan untuk mempromosikan 

program ini, 92 klub professional mengikuti program ini, 42 daerah menjadi tujuan 

KIO, dan sebanyak 4.000 kaos One Game One Community di distribusikan 

bersamaan dengan 50.000 majalah week of action, 10.000 stiker dan 4.000 lencana 

diberikan dalam program tersebut.
83

 

 Dari tahun 2001 sampai 2009, program tersebut bisa dikatakan mempunyai 

kegiatan yang sama yaitu memperkenalkan KIO dan apa yang mereka inginkan lewat 

pemberian kaos, stiker, lencana, dan majalah di pertandingan. Pada tahun 2012, 

                                                           
83

 Kick It Out, 2010, Making an Impact across the game: Kick It Out Annual Review 2009-10, Op. Cit, 

hal-13. 



118 
 

program ini dimunculkan kembali oleh KIO yang dimana tujuan dari program ini 

adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola. Pada tahun 2012 ketika dimunculkan kembali, antusias 

masyarakat sangat tinggi dan KIO memfokuskan ke seluruh elemen dalam 

pertandingan seperti pemain yang menggunakan kaos dari KIO, para pelatih dan staff 

yang menggunana lencana, panitia pelaksana yang mempunyai stiker, serta terdapat 

maskot yang bernama „kio‟ yang bertujuan untuk menyapa suporter dalam 

pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Aston Villa FC. KIO juga membuat 

sebuah forum terbuka yang membahas mengenai dampak dari media sosial dalam 

sepakbola modern saat ini di Birkbeck University London dan sebuah seminar juga 

diadakan di Derby berjudul “Is Football Ready for an Out Gay Footballer?” dan 

kegiatan-kegiatan yang lain dimana bertujuan untuk menyebarkan kampanye KIO itu 

sendiri. 

 Pada musim 2013/2014, program ini muncul kembali dengan nama yang baru 

yaitu Season of Action yang dimana mengusung konsep yang sama dengan One 

Game One Community pada tahun 2012 tetapi terdapat sesuatu yang berbeda yaitu 

ketika klub Liverpool mengadakan school workshop di International Slavery 

Museum, Leicester City memberikan pesan kepada mahasiswa mengenai stereotype 

sedangkan Birmingham City dan Gillingham mengadakan pameran dan kompetisi 

kaos untuk mempromosikan penyertaan, Coventry City dan Tottenham Hotspur juga 

mengadakan kunjungan ke sekolah yang dimana mereka menyampaikan mengenai 
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dampak negatif dari tindakan diskriminasi dalam sepakbola dan masyarakat.
84

 Pada 

musim 2014/2015, 92 klub Premier League dan English Football League mendukung 

program Season of Action dan mereka melakukan program ini di pertandingan 

mereka dengan menggunakan kaos dan atribut yang mendukung program ini dan 

terjadi penaikan penonton, sekitar 32% naik dari tahun 2013/2014 sebesar 1.114.323 

suporter dan tahun 2014/2015 menjadi 1.470.047 suporter yang menyaksikan 

program ini.
85

 Dalam musim 2014/2015, program Season of Action bekerja sama 

dengan FFD dalam program Non-League Day dimana program tersebut adalah 

sebuah pertandingan antara empat klub akar rumput yang mempertemukan Blyth 

Spartans, Dulwich Hamlet, Lewes FC dan Marine FC. Mereka menggunakan kaos 

yang diberikan KIO dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

klub non-league. Tidak hanya itu, KIO dalam program Season of Action juga 

memberikan pengetahuan mengenai persamaan dalam sepakbola yang menargetkan 

orang-orang Asia dimana acara tersebut diadakan di Leeds Beckett University di 

Beeston south Leeds.
86

 

 Dalam program Next 20, KIO menunjukkan komitmen nya dengan 

mengadakan program tersebut dari tahun mulanya yaitu tahun 2013 sampai tahun 

2017. Komitmen yang diberikan oleh KIO terlihat dalam program Next 20 yang pada 

tahun 2013 mulai berjalan sampe tahun 2017, mereka tetap menjaga apa yang mereka 
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ingin capai yaitu mencoba mempromosikan kesetaraan dan perbedaan di ruang 

lingkup anak-anak dalam sekolah ataupun sebuah workshop dimana para pemain 

sepakbola professional seperti Romelu Lukaku, Callum Wilson, Gael Bigirimana, 

Jamaal Lascelles, dan lain-lain mempromosikan nilai-nilai positif mengenai anti-

rasisme dan anti-diskriminasi kepad anak-anak dikarenakan mereka mengerti bahwa 

mereka mempunyai peran yang sangat besar sebagai public figure dalam sepakbola 

terutama anak-anak yang mencintai sepakbola untuk mempromosikan nilai-nilai 

positif dan menghapuskan tindakan rasisme dan diskriminasi di kalangan anak-anak. 

5.4 Analisis Kampanye, Reportoar Gerakan Sosial, dan WUNC Displays 

dalam Strategi Kick it Out dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap kasus rasisme sepakbola di Inggris tahun 2012-

2017 

 Penulis akan memberikan pandangan yang merupakan analisis dari strategi 

gerakan sosial menurut Charles Tilly yang penulis gunakan sebagai konsep dalam 

studi kasus Kick it Out tahun 2012-2017 yang telah dijabarkan di sub-bab 

sebelumnya. Penulisan sub-bab ini bertujuan untuk memberikan pandangan penulis 

yang bertugas sebagai peneliti dari studi kasus yang diangkat oleh penulis dalam 

penelitiannya. 

 Pada poin pertama dari strategi gerakan sosial menurut Charles Tilly adalah 

Kampanye yang dimana adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang menjadi aktivitas 

dari Kick it Out yaitu membuat program yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan 
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kesadaran masyarakat akan tindakan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola. Awal 

mula dari Kick it Out adalah sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Lord Herman 

Ouseley bernama Let‟s Kick Racism out of Football pada tahun 1993 yang 

bekerjasama dengan Professional Footballers‟ Association yang mempunyai tujuan 

untuk membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang dibuat dalam nine-point 

voluntary code of anti-racism activity masalah diskriminasi dan rasisme di sepakbola 

yang ditujukan kepada para klub. Sampai akhirnya FA, the Football League, dan the 

Football Trust ikut dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya tindakan yang dilakukan 

kampanye Let‟s Kick Racism out of Football pada tahun 1993, pada tahun 1997, 

muncul sebuah organisasi kampanye yang bertindak independen tetapi seluruh 

organisasi dalam sepakbola dapat mengikuti kinerja mereka bernama Kick it Out. 

KIO muncul dengan tujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap 

masalah diskriminasi dan rasisme yang terjadi di sepakbola Inggris. 

 Berbagai program mereka lakukan seiring berjalannya waktu. Mulai dari 

bekerja sama dengan para pemain untuk mempromosikan diri mereka dan apa yang 

mereka lakukan serta apa yang mereka ingin capai. Lalu membuat sebuah program 

week of action pada tahun 2001 yang dimana berubah menjadi One Game One 

Community, KIO juga berperan dalam pembuatan „English Football‟s Inclusion and 
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Anti-Discrimination Plan‟ oleh FA yang bertujuan untuk menghilangkan rasisme dan 

tindakan diskriminasi di dalam stadion.
87

  

 Tetapi seiringnya berjalannya waktu, KIO dianggap tidak efektif dalam 

menuntaskan masalah diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola terutama di bagian 

suporter. KIO dapat meredam tindakan diskriminasi dan rasisme selama 90 menit 

dalam pertandingan, tetapi tidak bisa menghilangkan rasisme dalam masyarakat. KIO 

juga mengimplementasikan program mereka melalui pendidikan bahkan negara untuk 

meredam tindakan negatif tersebut, tetapi hal tersebut hanya berfokus kepada anak-

anak muda saja bukan kepada para suporter. Maka dari itu, KIO berusaha untuk 

mengubah program-program mereka dengan lebih menekan kearah akar rumput dan 

lokal. 

 Pada poin Kampanye dalam strategi gerakan sosial menurut Charles Tilly, 

penulis menyediakan beberapa program yang dilakukan oleh Kick it Out sebagai 

organisasi kampanye yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola Inggris yaitu Week of 

Action/One Game One Community/Season of Action, Next 20, dan Ambassadors 

Supporting and Promoting Inclusion, Respect and Equality (A.S.P.I.R.E.) yang 

dimana program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
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mengenai tindakan diskriminasi dan rasisme dalam sepakbola di Inggris dengan 

menggunakan metode-metode yang berbeda-beda.  

 Walaupun program-program yang dibuat oleh Kick it Out berbeda-beda tetapi 

isu yang diangkat dan tujuannya tetap sama yaitu mengenai rasisme dan diskriminasi 

dan bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai rasisme dan 

diskriminasi dalam sepakbola di Inggris. Pada variable kampanye, penulis 

memberikan empat contoh yaitu Week of Action/One Game One Community/Season 

of Action, Next 20, Equality Inspires, dan Ambassadors Supporting and Promoting 

Inclusion Respect and Equality (A.S.P.I.R.E) serta apa yang mereka lakukan dan 

keinginan ataupun tujuan dari masing-masing program  sebagai klaim kelompok yang 

dijelaskan oleh Charles Tilly dalam tulisannya mengenai klaim yang diambil oleh 

sebuah gerakan sosial. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan, penulis melihat apa 

yang dilakukan oleh Kick it Out di Inggris dapat merubah pandangan maupun 

pemikiran bahkan kebijakan yang terdapat di ruang lingkup sepakbola Inggris karena 

pada dasarnya sebuah gerakan menginginkan adanya sebuah perubahan. 

 Pada strategi kedua yaitu Repertoar Gerakan Sosial yang dijelaskan oleh 

Charles Tilly sebagai aktivitas utama yang dikombinasikan dengan aktivitas lain dan 

jika dikaitkan dengan kasus yang diambil oleh penulis, Repertoar Gerakan Sosial 

yang dilakukan oleh Kick it Out adalah adanya pelebaran isu-isu yang dimana tidak 

terpaku oleh masalah rasisme tetapi masalah mengenai disabilitas, perbedaan gender, 

maupun LGBT juga termasuk ke dalam masalah diskriminasi dan KIO juga 
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menyalipkan isu-isu rasisme ke dalam program tersebut sehingga masalah disabilitas, 

perbedaan gender, LGBT, dan rasisme termasuk ke dalam satu repertoar. Tindakan-

tindakan rasisme termasuk ke dalam tindakan diskriminasi dimana tindakan 

diskriminasi tidak hanya rasisme saja, melainkan sebuah perilaku yang memandang 

orang lain berdasarkan umur, status orang tua, disabilitas, aktivitas pekerjaan, 

identitas gender atau orientasi seksual, aktivitas industry, status pernikahan, fisik, 

kepercayaan atau aktivitas politik, kehamilan dan menyusui, ras, kepercayaan atau 

aktivitas agama.
88

 Hal itu yang membuat KIO juga perlu untuk melibatkan hal-hal 

lain yang dimana fokus KIO itu sendiri adalah untuk menyadarkan masyarakat akan 

tindakan rasisme dan diskriminasi dalam sepakbola sehingga dalam programnya, KIO 

tidak hanya berfokus kepada masalah rasisme saja melainkan tindakan-tindakan lain 

tetapi tidak melupakan tujuan mereka awal. 

 Hal itu terlihat dalam programnya yang bernama Fans for Diversity dimana 

KIO bekerja sama dengan Football Supporters‟ Federation untuk membuat sebuah 

kelompok yang dimana kelompok tersebut berisikan orang-orang yang biasa 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat seperti kelompok disabilitas, LGBT, 

kelompok kulit hitam, dan lain-lain. Penulis melihat bahwa FFD adalah program 

yang bagus dimana FFD itu sendiri membuat orang-orang yang dianggap sebagai 

orang-orang yang „berbeda‟ itu juga mempunyai hak untuk terlibat dalam sepakbola 
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dan FFD bertujuan untuk merayakan nya dengan menggelar permainan sepakbola, 

workshop, dan lain-lain. 

 Pada strategi ketiga yang dijelaskan oleh Charles Tilly yaitu WUNC Displays, 

terdapat empat nilai yaitu Worthiness, Unity, Numbers, dan Commitment yang 

memiliki keterikatan antara masing-masing poin tersebut. Inti dari WUNC Displays 

itu adalah bagaimana orang-orang yang berada dalam sebuah gerakan sosial tersebut 

mencerminkan diri mereka dan memproyeksikan kepada pihak-pihak diluar gerakan 

sosial mereka. Dalam kasus Kick it Out, dapat terlihat dari pihak-pihak ataupun 

orang-orang yang terdapat dalam program-program yang mereka lakukan tanpa 

melihat perbedaan warna kulit dan semuanya dapat berpatisipasi dalam kampanye 

maupun kegiatan lainnya. Penggunaan atribut dan slogan yang mereka tampilkan 

adalah sebuah ciri yang menunjukan diri mereka dan hal tersebut menjadikan 

keserasian yang ditampilkan oleh Kick it Out. Komitmen yang ditunjukan oleh Kick it 

Out adalah bagaimana sebuah gerakan sosial memiliki jangka waktu yang panjang 

dan tidak hanya sekali saja melainkan terus menerus mereka tampilkan melalui 

program-program mereka salah satu nya adalah One Game One Community/Season 

of Action dan Next 20 mereka. 

 Strategi sosial yang dijelaskan oleh Charles Tilly memiliki tiga poin yang 

dimana dikaitkan oleh kasus yang penulis angkat yaitu strategi Kick it Out dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rasisme dalam sepakbola Inggris pada 

tahun 2012-2017 terdiri dari Kampanye, Repertoar Gerakan Sosial, dan WUNC 
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Display. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa strategi Kampanye termasuk yang 

paling dominan dikarenakan hal tersebut yang menjadi klaim utama dari sebuah 

gerakan sosial yang dimana program-program Kick it Out banyak yang berfokus 

kepada peningkatan kesadaran masyarakat terkait rasisme dan diskriminasi dalam 

sepakbola. Faktor penyajian data yang berasal dari inisiasi KIO untuk membuat 

sebuah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut bertujuan untuk melaporkan tindakan 

rasisme menjadi faktor pendukung keberhasilan Kick it Out. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 6.1 Kesimpulan 

 Penelitian yang ingin penulis teliti berjudul “Strategi Kick It Out Movement 

Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kasus Rasisme Di Sepakbola 

Di Inggris Tahun 2012 – 2017” yang memiliki rumusan masalah “Strategi apa yang 

dilakukan Kick it Out dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus 

rasisme dalam sepakbola di Inggris tahun 2012-2017?” ini, penulis mendapatkan 

bahwa Kampanye, Repertoar Gerakan Sosial, dan WUNC Display merupakan 

jawaban dari hasil analisis terkait rumusan masalah yang penulis lakukan. 

 Hal ini dibuktikan dengan menggabungkan konsep dengan studi kasus yang 

penulis angkat dimana penulis menemukan bahwa strategi pertama yaitu Kampanye 

didukung oleh program-program yang dilakukan oleh Kick it Out yang telah 

disebutkan diatas. Kemudian dalam Repertoar Gerakan Sosial, penulis melihat bahwa 

aktivitas diluar dari aktivitas inti tertera dalam Fans for Diversity. Kemudian dalam 

strategi ketiga yaitu WUNC Displays terlihat dari hasil yang diwujudkan dari masing-

masing nilai dalam kegiatan yang dilakukan Kick it Out. 

 Keinginan ataupun tuntutan yang dibawa oleh Kick it Out dalam program-

program nya yang ditujukan kepada banyak orang merupakan perwujudan dari 

strategi kampanye yang dilakukan oleh Kick it Out dalam tahun 2012-2017. Kegiatan 

yang dilakukan oleh Kick it Out dalam program Fans for Diversity yang dimana 
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merupakan aktivitas dimana semua orang dapat menikmati sepakbola tanpa 

memandang fisik, ras, gender, agama, dan lain-lain dari seseorang. Program Fans for 

Diversity mencerminkan bahwa Kick it Out dapat melakukan aktivitas yang berbeda 

dari fokus yang dibawa mereka tetapi tetap mencantumkan nilai-nilai yang terdapat 

dalam fokus dari Kick it Out dan hal tersebut merupakan perwujudan dari strategi 

kedua dari Charles Tilly yaitu Repertoar Gerakan Sosial. Sedangkan strategi ketiga 

yaitu WUNC Displays dibagi menjadi empat yaitu Worthiness, Unity, Numbers, dan 

Commitment. Worthiness ditunjukan dari kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki 

pengaruh besar ataupun public figure dalam aktivitas yang dilakukan oleh Kick it 

Out. Unity ditunjukan melalui slogan-slogan, kaos, bendera, dan lain-lain yang 

menunjukan Kick it Out itu sendiri dan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat. 

Banyaknya orang yang mendukung dan ikut dalam program-program Kick it Out 

merupakan perwujudan dari Numbers. Sedangkan Commitment  yang ditunjukan oleh 

Kick it Out adalah dengan berlanjutnya program-program seperti One Game One 

Community dan Next 20 yang dilakukan oleh Kick it Out. 

 6.2 Saran 

 Bagi peneliti yang ingin meneliti mengenai gerakan sosial, akan lebih baik 

jika ingin meneliti mengenai apa yang mereka suka serta berdasarkan situasi yang ada 

dan biasa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan sosial merupakan kajian yang 

sangatlah luas dan memiliki keberagaman yang sangat banyak. Keinginan penulis 
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untuk mengangkat kasus ini dikarenakan ketertarikan penulis akan budaya sepakbola 

dan fanatisme yang berkembang dalam masyarakat mengenai sepakbola. 

 Hal ini terlihat dari banyaknya ketidakpuasan dan ketakutan dari para 

masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan ketertiban dalam menyaksikan 

ataupun terjun dalam bidang sepakbola dan banyaknya protes yang dilakukan 

individu-individu ataupun kelompok masyarakat sehingga muncul sebuah kampanye 

yang berujung dengan terbentuknya sebuah organisasi yang berusaha untuk 

menyadarkan pihak banyak mengenai kesetaraan dan persamaan. Hal ini yang juga 

memperkuat alasan penulis untuk mengambil kasus rasisme dan diskriminasi dalam 

sepakbola di Inggris dan usaha Kick it Out dalam menyadarkan masyarakat 

dikarenakan penulis tertarik dengan budaya dalam hal suporter dan bagaimana 

sepakbola tersebut yang berawal dari untuk menyatukan semua pihak tetapi menjadi 

pemecah belah suatu individu maupun kelompok. Alasan lain penulis mengangkat 

kasus ini dikarenakan masih sedikitnya literasi mengenai sepakbola dan budaya 

dalam kajian Hubungan Internasional dimana kajian Hubungan Internasional lebih 

banyak isu keamanan, ekonomi, serta politik internasional. 

 Maka dari itu, untuk para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai 

kajian gerakan sosial, terlepas dari konsentrasi dalam Program Studi Hubungan 

Internasional, lebih baik jika meneliti mengenai apa yang disukai dan melihat dari 

kehidupan sehari-hari peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk menulis serta 

menambahkan semangat dari peneliti. 
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