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Oleh: 

Nurhidayat Yudha Fahmi ( 115120401111023) 

 

ABSTRAKSI 

Otoritarian, Ketimpangan Sosial dan Tindakan Represif Negara menjadi isu yang 

telah ramai dibicarakan oleh masyarakat di kawasan Afrika Utara beberapa tahun 

terakhir. Hal inilah yang menjadi salah satu stimulus munculnya sebuah gerakan 

dan gelombang revolusi yang dimotori oleh Kelompok Suporter Sepak Bola Ultras 

yang memperjuangkan perubahan sistem pemerintahan di Mesir. Mesir menjadi 

salah satu negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter dimana sering terdapat 

ketimpangan sosial hingga tindak represif Negara melalui aparat penegak hukum 

sebagai representasi kekuatan Negara di ranah publik. Masifnya pergerakan yang 

dimotori oleh Kelompok Suporter Sepak Bola sebgai hasil dari respon tindakan 

pemerintah Mesir dan juga terinspirasi dari lahirnya Revolusi di Tunisia ini yang 

kemudian dapat kemudian meruntuhkan rezim pemerintahan Hosni Mobarak di 

Mesir.  

 

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Arab Spring, Suporter Bola, Ultras, Aksi Kolektif, 

Revolusi, Mesir, Represif, Otoriter, Ketimpangan Sosial. 
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ANALYSIS OF CHANGES OF THE FOOTBALL SUPPORTERS GROUP 

ULTRAS AT THE ARAB SPRING REVOLUTION IN THE YEAR 2010 - 

2011 

By: 

Nurhidayat Yudha Fahmi ( 115120401111023) 

 

ABSTRACT 

Authoritarian, Social Inequality and Repressive State Actions have become an issue 

that has been publicly discussed by communities in the North African region in 

recent years. This is one of the stimulus of the emergence of a social movement and 

revolution wave that was driven by the Ultras Football Supporters Group who fight 

for changes in the system of government in Egypt. Egypt became one of the 

countries with an authoritarian system of government where there is often a social 

inequality and repressive actions of the State through law enforcement agencies as 

a representation of the power of the State in the public sphere. The massive 

movements led by the Football Supporters Group resulted from the response of the 

Egyptian government's actions and also inspired by the rises of the Revolution in 

Tunisia which could subsequently undermine the regime of Hosni Mobarak's 

government in Egypt.  

 

Keywords : Social Movement, Arab Spring, Football Supporters, Ultras, Collective 

Action, Revolution, Egypt, Repressive, Authoritarian, Social Inequality. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Ultras ialah kelompok suporter sepak bola yang dengan loyal dan sangat 

setia mendukung sebuah tim kesebelasan sepak bola yang bercirikan dengan 

pemakaian flare / kembang api, chant / nyanyian dan spanduk yang profokatif  dan 

juga gerakan koreografi yang atraktif dengan tujuan untuk menciptakan atmosfir 

pertandingan yang mendukung tim kesayangannya dan juga untuk menjatuhkan 

atau mengintimidasi tim maupun pendukung lawan. 1  Tak jarang mereka rela 

berkorban nyawa untuk menjadi sebuah simpatisan dalam mendukung tim 

kesayangannya.  

Penyebutan untuk Ultras sendiri lebih dikenal dikawasan Eropa Timur dan 

kawasan Timur Tengah sedangkan untuk di Inggris Raya lebih dikenal sebagai 

Hooligans.2 Seperti banyak dari rekan-rekan mereka di Eropa dan di tempat lain, 

ultras sangat independen, dengan larangan adanya bantuan pendanaan dari luar, dan 

mematuhi aturan ketat yang mengharuskan mereka untuk menghadiri pertandingan 

setiap tim mereka.3  

Seperti banyak di Eropa, Ultras di Mesir sebagian besar ialah merupakan 

terdiri dari laki – laki kelas pekerja muda dan juga para kelompok kelas menengah 

lainnya yang menganut budaya konfrontatif untuk melawan tim lawan dan tindakan 

represif aparatus negara. Grup-grup seperti Ultras White Knights dari Zamalek dan  

                                                           
1 Diolah dari http://www.football-hooligans.org/index.html  Diakses pada senin 16 Juni 2014 pukul 
20.30 
2 Ibid.  
3 Ibid. 

http://www.football-hooligans.org/index.html
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Ultras Ahlawy dari Al-Ahly adalah anti-otoriter dan anti-komersial. Mereka berdiri 

untuk kolektivisme dan perlawanan.4 Selama bertahun-tahun, Ultras, terutama di 

Mesir sering melakukan pertempuran di stadion dengan aparat keamanan dan 

penggemar lawan. Pada masa Arab Spring bergejolak, Ultras turut serta dan 

berperan krusial dengan bergabung dengan para demonstran dan juga melindungi 

para demonstran dan melawan pasukan keamanan.5 

 “.....Some ultras made contact with like-minded militant fan 

groups in Serbia, Italy, Russia, and Argentina, developing 

friendships and in a few instances even long-distance 

relationships....”.6 

Di Mesir, tak kurang dari dua minggu setelah peristiwa bentrokan Ultras 

dan Pemerintah dan juga protes lain di Tunisia yang memaksa Ben Ali untuk 

meninggalkan Tunisia, Ultras Mesir mengikuti. Protes pertama yang dilakukan 

secara masif di Mesir direncakan untuk menduduki Kairo tepatnya di Tahrir Square 

pada tanggal 25 Januari 2011 yang diinisiasi oleh dua kelompok besar Ultras di 

Kairo Mesir, yakni Ultras White Knight dari Klub Zamalek dan juga Ultras Ahlawy 

dari Klub Al-Ahly.7  

Protes yang diinisiasi oleh para Ultras di Mesir yakni Ultras White Knight 

dari Klub Zamalek dan juga Ultras Ahlawy dari Klub Al-Ahly yang kemudian 

mendorong rakyat Mesir untuk turut serta dalam memprotes rezim Hosni Mobarak 

                                                           
4 Zacharias,Ana,2014,”Only A Game ? Not In Egypt”, https://www.thenational.ae/world/only-a-
game-not-in-egypt-1.310197 Diakses pada kamis, 05 Juli 2018. 
5  Diolah dari https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-
revolution-tunisia-egypt-and-libya diakses pada 30 November 2017, Pukul 09.27 
6  Diolah dari http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-
fans-in-the-arab-spring-analysis-2/ Diakses pada Selasa 17 Juni 2014 Pukul 13.30 
7 Kirkpatrick. David, and David Sanger. 2011. “A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History.” 
New York Times, February 13. 
http://www.nytimes.com/2011/02/014/world/middleeast/14egypt-tunisia-
protest.html?pagewanted=all&_r=0 Diakses pada Selasa 17 Juni 2014 pukul 15.20 

https://www.thenational.ae/world/only-a-game-not-in-egypt-1.310197
https://www.thenational.ae/world/only-a-game-not-in-egypt-1.310197
https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-tunisia-egypt-and-libya
https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-tunisia-egypt-and-libya
http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
http://www.nytimes.com/2011/02/014/world/middleeast/14egypt-tunisia-protest.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2011/02/014/world/middleeast/14egypt-tunisia-protest.html?pagewanted=all&_r=0
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didorong atas kekecewaan salah satunya ialah kasus pelanggaran HAM yakni 

tindakan persekusi yang dilakukan oleh dua orang polisi di kota Alexandria Mesir 

terhadap aktivis muda Khalid Said pada tanggal 6 Juni 2010.8 Selain itu, protes 

tersebut juga berkaitan dengan seringnya Ultras berhadapan dengan aparat 

keamanan hingga aparat pemerintahan pada masa rezim Hosni Mobarak, yang 

dimana salah satunya ialah terdapat framing media nasional yang menyatakan 

Ultras adalah sebuah kelompok terlarang yang patut untuk dibasmi dan dihindari 

pada tahun 2009. 9  Protes tersebut juga muncul sebagai dari respon kurang 

tersedianya public sphere dan kebebasan berpendapat di bawah rezim Hosni 

Mobarak10 dan juga terinspirasi dari adanya pergerakan dan protes di Tunisia.11 

Pada 22 Januari 2011, terdapat sebuah video di kanal YouTube yang 

mengajak orang untuk bergabung dengan demonstrasi yang direncanakan pada 25 

Januari dan meyakinkan mereka bahwa Ultras akan dapat melindungi mereka di 

jalanan. Video itu juga menunjukkan klip bentrokan antara Ultras Ahlawy dan 

Ultras White Knight dengan polisi, dan klip anggota Ultras bersorak "Tunisia ... 

Tunisia!". Teriakan terkait dengan Tunisia tersebut kemudian dapat dimaknai 

bahwa mereka akan melakukan seperti apa yang terjadi di Tunisia, yakni 

melakukan revolusi demi tercapainya sebuah perubahan di Mesir.12 

Sehari sebelum protes berlangusng, kelompok Ultras di Kairo yang terdiri 

dari Ultras Ahlawy, Ultras Klub Sepak Bola Al Ahly yang merupakan Ultras 

                                                           
8  http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/opinion/sunday/20120212-tahir-
timeline.html DIakses pada 12 Januari 2018 pukul 19.01 WIB 
9 Taha, Amira, 2015,” The Ultras in Egypt : Political Role Before and After January 25th, 2011”, American 
University in Cairo. Dept. of Political Science. Hal.74 
10 Zacharias, Ana, Op.Cit. 
11 Taha, Amira, Op.Cit, Hal.77 
12 Ibid. Hal.77 

http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/opinion/sunday/20120212-tahir-timeline.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/opinion/sunday/20120212-tahir-timeline.html
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dengan jumlah terbesar di Mesir dan juga Ultras White Knight dari Klub Zamalek 

mengeluarkan pernyataan di halaman Facebook mereka bahwa mereka bukanlah 

sebuah kelompok politik akan tetapi mereka menekankan kepada setiap anggotanya 

bebas dalam pilihan politik mereka dengan mengikuti protes yang telah 

direncanakan atau tidak. 13  Secara garis besar kelompok Ultras tersebut juga 

menegaskan kepada pengikutnya bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk 

ekspresi kekesalan mereka yang memuncak yang terus bentrok dengan aparat 

keamanan di Stadion Kairo yang terjadi hampir setiap minggu.14 

“The youth of the Muslim Brotherhood played a really big 

role. But actually so did the soccer fans,” who “are always 

used to having confrontations with police at the stadiums 

(Kirkpatrick and Sanger 2011).”15 

 “Dalam beberapa kasus, beberapa Ultras di kawasan Afrika Utara membuat 

sebuah hubungan dengan beberapa kelompok suporter sejenis di Serbia, Italia, 

Rusia, dan Argentina, mereka membuat sebuah hubungan hanya untuk beberapa 

kondisi bahkan mereka juga membuat sebuah hubungan jangka panjang, salah 

satunya ialah dengan mengadopsi ideologi sayap-kiri dari rekan mereka yang 

berada di luar negeri terutama berasal dari Eropa Timur salah satu contohnya ialah 

Ultras Belgrade di Serbia.16  

"We are fighting them [the police] in every match. We know 

them," Ahmed, a leader of Zamalek's Ultras White Knights 

group, told me last April. "We know when they [the police] 

                                                           
13  Montague, James, 2012.”Egypt’s Politicised Football Hooligans”, Al-Jazeera, February 02. 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122215833232195.html diakses pada 
Selasa 17 Juni 2014 pukul 16.15 
14 Ibid. 
15 Diolah dari http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-
fans-in-the-arab-spring-analysis-2/ Diakses pada Selasa 17 Juni 2014 Pukul 13.30 
16 Ibid. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122215833232195.html
http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
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run, when we should make them run. We were teaching them 

[the protesters] how to throw bricks."17 

Dalam pendudukan Tahrir Square, Para Ultras bergabung dengan para 

Ikhwanul Muslimin dan juga para aktivis pendukung demokrasi untuk berunjuk 

rasa dan berkonfrontasi dengan pihak pendukung rezim Hosni Mobarak. Mereka, 

para Ultras di Mesir juga bekerja sama dengan para Takriz untuk melakukan 

propaganda, komunikasi, dan juga pengorganisasian masa lewat sosial media dan 

jejaring internet.18  

Dalam protes dan pendudukan di Tahrir Square tersebut, yang terjadi kurang 

lebih selama 18 hari yang kemudian dikenal dengan “Battle of Camel” tersebut, 

Ultras berperan sebagai kelompok yang berhadapan langsung, berkonfrontasi dan 

juga melindungi para aktivis lainnya yang kurang berpengalaman dalam 

berhadapan dengan aparat keamanan pemerintah dari serangan aparat keamanan 

pendukung rezim Hosni Mobarak.19  

Salah satu yang dapat terlihat dari bagaimana para Ultras memobilisasi 

masa adalah ketika Mohammed Hassan, seorang programmer komputer muda dan 

pemimpin pasukan Zamalek, White Knight, memimpin 10.000 orang yang berasal 

dari lingkungan Shubra di Kairo pada 25 Januari 2011. Mereka melakukan 

                                                           
17 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122215833232195.html diakses pada 
Selasa 24 April 2018 pukul 12.18 
18 Montague, James, 2011.”Egypt’s Revolutionary Soccer Ultras : How Football Fans Topled Hosni 
Mobarak”, CNN, June 29. 
http://edition.cnn.com/2011/SPORT/fotball/06/29fotball.Ultras.zamalek.ahly/ diakses pada 
Selasa 17 Juni 2014 pukul 17.17 
19 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122215833232195.html diakses pada 
Selasa 24 April 2018 pukul 12.18 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122215833232195.html
http://edition.cnn.com/2011/SPORT/fotball/06/29fotball.Ultras.zamalek.ahly/
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/20122215833232195.html
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pelemparan batu dan membakar kendaraan hingga menyerbu kantor Partai 

Demokrat Nasional milik Hosni Mobarak.20  

“Kami melawan mereka ( Polisi ) di setiap pertandingan. Kami menegenal 

mereka. Ujar Ahmed, Salah Satu pemimpin kelompok Ultras White Knight 

Zamalek. Kami tahu kapan mereka ( Polisi ) lari, dan kapan membuat mereka 

berlarian. Kami mengajarkan para pemrotes bagaimana cara untuk melempar batu 

bata ke arah mereka ( polisi atau aparat keamanan )”.21    

Secara tidak langsung apa yang terjadi dalam Arab Spring dan yang 

dilakukan oleh kelompok suporter bola Ultras di Mesir ialah merupakan wujud dari 

suatu aksi yang dapat dikatakan sebagai suatu aksi social movement atau suatu 

gerakan sosial yang sebagian besar menuntut adanaya perubahan sistem 

pemerintahan yang diktator nan korup dan kurangnya lapangan pekerjaan serta 

lemahnya perlindungan dan penegakan terhadap pelanggaran hak – hak perempuan 

dan hak asasi manusia.22 Selain itu pemanfaatan teknologi dan informasi seperti 

forum web, sosial media ( twitter, facebook, dan youtube )  yang dalam hal ini 

bekerja sama dengan Takriz menjadikan peristiwa Arab Spring dapat menyebar 

dengan cepat. 

Oleh karena itu penulis ingin meneliti dan menganalisis perubahan peran 

kelompok Suporter Bola Ultras sebagai sebuah gerakan sosial khususnya, penulis 

menjadikan Ultras sebagai bahan penelitian dikarenakan Ultras adalah kelompok 

suporter yang seringkali bersinggungan dengan tatanan politik dan pemerintahan 

                                                           
20 Zacharias, Ana, Op.Cit 
21 Ibid. 
22 Kirkpatrick. David, and David Sanger. 2011. “A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History.” 
New York Times, February 13.  
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seperti Ultras St. Pauli yang memegang paham antifa atau anti-fasisme & Ultras 

Livorno yang cenderung berpaham kiri ( Komunis ) di Eropa, Ultras Al-Ahly yang 

sering memposisikan diri sebagai perwujudan kaum buruh dan Ultras Zamalek 

yang merepresentasikan dari Kaum Kolonial di Mesir 23,serta dalam Arab Spring 

ini kelompok suporter bola Ultras merupakan sebuah gerakan yang sistematis 

dalam pengorganisasian masa, dan juga memiliki banyak sekali jaringan bukan 

hanya di Timur Tengah, khususnya di Mesir seperti apa yang penulis teliti tetapi 

juga terdapat di negara – negara lain, seperti di Itali, Rusia, Serbia, hingga 

Argentina. Maka dari itu juga berdasarkan uraian latar belakang yang sudah 

dijelaskan, penulis akan melakukan penelitian tentang suporter sepak bola Ultras 

Tunisia dan Mesir sebagai gerakan sosial pada masa Arab Spring dengan judul 

“Analisis Perubahan Peran Kelompok Suporter Sepak Bola Ultras di Mesir 

Pada Masa Arab Spring” 

1.2  RUMUSAN MASALAH     

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

Apa yang melatar belakangi berubahnya peran Kelompok Suporter Bola Ultras 

pada masa Arab Spring di Mesir yang menjadi sebuah gerakan sosial ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

  Dengan menganalisis peranan dari kelompok suporter sepak bola Ultras 

Tunisia dan Mesir dalam meruntuhkan rezim pemerintahan pada masa Arab Spring, 

penulis ingin mengetahui dan menjelaskan mengenai kelompok suprter sepak bola 

                                                           
23  http://www.panditfootball.com/cerita/170574/RPA/150207/triangle-brotherhood-dan-sisi-
lain-tribun-livorno diakses pada 6 september 2017, pukul 19.09 

http://www.panditfootball.com/cerita/170574/RPA/150207/triangle-brotherhood-dan-sisi-lain-tribun-livorno
http://www.panditfootball.com/cerita/170574/RPA/150207/triangle-brotherhood-dan-sisi-lain-tribun-livorno
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Ultras di Mesir yang menjadi aktor dan sebagai gerakan sosial dalam meruntuhkan 

rezim pemerintahan pada masa Arab Spring. 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain : 

A. Segi Akademis 

1. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan 

pengembangan Ilmu Hubungan International, khususnya dan ilmu 

pengetahuan pada umumnya. 

2. Memberukan sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang 

berminat untuk meneliti hakl terkait dengan tema yang sama. 

3. Memberikan bekal wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir dan belajar menganalisis 

permasalhan yang ada.  

B. Segi Praktis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

sumbangan pemikiran atau masukan terkait dengan kelompok 

suporter sepak bola Ultras sebagai aktor perubahan politik ataupun 

sebagai gerakan sosial.  



9 
 

BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 STUDI TERDAHULU 

 Dalam upaya menganalisa dan menjawab pertanyaan dalam skripsi ini, 

penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan studi 

kasus yang diangkat oleh penulis. Dengan adanya studi terdahulu ini diharapkan 

agar mempermudah penulis dalam melakukan analisa ataupun dapat melengkapi 

penelitian terdahulu sebagai refrensi bagi penelitian lebih lanjut. 

 Pertama¸James M. Dorsey dalam Jurnalnya yang berjudul “Soccer and 

Politics in MENA Countries” menjelaskan tentang bagaimana kaintannya Politik di 

kawasan Timur Tengah dengan Sepakbola di kawasan Timur Tengah dan Afrika 

Utara, khususnya di Tunisia dan Mesir.  

James mencoba menjelaskan bagaimana suporter bola khususnya 

dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara ( terutama di Tunisia dan Mesir ) dapat 

berubah menjadi kekuatan politik terbesar yang selalu menekan untuk adanya 

sebuah perubahan rezim pemerintahan yang transparan, yang menjunjung tinggi 

keadilan sosial dan juga bersih dari korupsi dengan cara berbagai macam protes, 

seperti turun ke jalan dan bentrok dengan aparat penegak hukum yang seringkali 

memakan korban jiwa.24 Di kawasan Timur Tengah, Politik dan Sepakbola bisa 

dikatakan tidak dapat dipisahkan. Hal disebabkan karena sebagian besar klub – klub 

sepakbola di kawasan ini terbentuk dari platform yang berasal dari pergerakan yang 

                                                           
24M. Dorsey, James. 2013. “Soccer and Politics in MENA Countries.” IMed, Mediteranian Yearbook, 
Panorama  
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mendukung ataupun menentang kolonialisme dan monarki, serta juga terbentuk 

atas dasar identitas nasional dan keadilan sosial.25 

Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, stadion atau setiap 

pertandingan sepakbola dijadikan sebagai ajang atau tempat “berpolitik” dan juga 

sebagai ajang protes, khususnya di negara – negara penggila sepak bola seperi 

Aljazair, Tunisia, dan Mesir. Pada saat meletusnya pemeberontakan dan revolusi di 

kawasan Timur tengah dan Afrika Utara pada Desember 2010, sepak bola muncul 

sebagai kekuatan non-agama dan non- pemerintahan yang menjadi kunci kekuatan 

untuk menghadapi pasukan keamanan rezim – rezim represif dan juga kelompok 

islam militan.26 

James juga menjelaskan bahwa sepak bola ialah “tempat atau arena bermain 

yang sempurna” bagi rezim – rezim diktator represif yang menjunjung nilai neo-

patriarki yang beranggapan tentang supreoritas laki – laki disegala aspek 

kehidupan. Pemahaman nilai inilah yang kemudian menjadikan sepak bola sebagai 

arena atau alat rezim pemerintahan yang diktator untuk mengontrol masyarakat 

mereka dan juga sebagai alat penghimpun masa untuk kepentingan mereka. 

Pemahaman nilai ini juga yang kemudian berubah menjadi alat untuk meruntuhkan 

rezim pemerintahan itu sendiri seperti apa yang terjadi pada demonstrasi dan 

bentrokan di Tahrir Square, Kairo, Mesir bulan November 2011.27 Persamaan topik 

pembahasan, aktor dan juga lingkup menjadikan jurnal dari James M. Dorsey 

sebagai salah satu studi terdahulu yang jadi acuan untuk menulis sedangkan 

                                                           
25Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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perbedaan dari jurnal tersebut ialah terletak dari penggunaan pendekatan yang 

berbasis sosio-kultural untuk melihat keterkaitan sepak bola dengan politik. Serta, 

dalam jurnalnya James M. Dorsey lebih memandang fenomena ultras merupakan 

sebagai alat pemerintah untuk mengontrol dan mengalihkan perhatian dari 

penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Kedua, ialah buku dari Ramon Spaaij yang berjudul Understanding Footbal 

Hooliganism : A Comparison of Six Western European Football Clubs. Dalam 

bukunya, Ramon Spaiij lebih memfokuskan untuk mengeksplorasi mengenai aksi 

dari kelompok suporter di kawasan Eropa, khususnya Eropa Barat dengan 

pendekatan – pendektan teori – teori sosiologi dan psokologi. Selain itu juga dalam 

buku ini sedikit banyak dijelaskan mengenai definsi dan sejarah awal mula 

hooliganisme yang semulanya sebuah fenomena lokal kemudian menjalar di 

kawasan lainnya.  

Dijelaskan, bahwa hooliganisme 28  di kawasan Eropa dianggap sebagai 

suatu masalah sosial yang mengganggu awal mulanya, dan sering juga 

hooliganisme ini disebut sebagai “Penyakit Inggris Yang Mewabah”,hal ini 

diikarenakan Inggris dianggap sebagai negara pertama yang menciptakan 

permainan atau pertandingan sepak bola. Hooliganisme sepak bola didefinisikan 

sebagai sebuah kekerasan kompetitif kelompok penggemar yang diatur secara 

sosial, terutama diarahkan melawan kelompok penggemar yang menentang. 

Dengan tujuan untuk persaingan berkembang dan bertahan dari keberadaan 

                                                           
28 Hooliganisme : Hooliganisme diartikan sebagai tindakan atau perilaku kekerasan dan destruktif. 
Istilah Hooliganisme sendiri sudah muncul sejak akhir abad ke 19 tepatnya pada 1898 di Inggris. 
Hooligan sendiri mengandung artian fans sepakbola yang brutal ketika tim idolanya kalah 
bertanding. Hooligan merupakan stereotip supporter dari Negara Inggris.   
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setidaknya satu kelompok oposisi yang serupa. Asal-usul hooliganisme sepak bola 

kontemporer terletak pada persaingan 'pemuda akhir' yang semakin ganas yang 

muncul di tahun 1960an di Inggris.29 Namun seiring berjalannya waktu, kerusuhan 

suporter diawal dekade abad ke-19an dan awal abad ke-20 mengalami perbedaan 

dibandingkan di tahun 1960an. Perbedaan itu terletak dari cara yang lebih spontan, 

dan tak terorganisir.30 

Dalam bukunya, Ramon Spaaij juga menjelaskan tentang fenomena 

Hooliganisme dalam sepak bola di Eropa Barat dalam kacamata pendekatan teoritis 

Sosiologi dan juga batasan dari pendekatan teoritis tersebut. Tiga pendekatan 

teoritis yang dijelaskan dalam buku ini ialah (i) pendekatan Marxis oleh Ian Taylor 

dan John Clarke; (ii) pendekatan figurasional dari 'Leicester School'; Dan (iii) 

pendekatan postmodernis oleh Giulianotti dan Redhead.  

Pendekatan pertama ialah Marxis oleh Ian Taylor dan John Clarke, 

dijelaskan menurut Ian Taylor kemunculan hooliganisme sepakbola terjadi sebagai 

akibat perubahan ekonomi dan sosial di masyarakat dan sepak bola. Perubahan 

besar dalam sepak bola itu sendiri, yang secara tradisional merupakan olahraga 

pekerja pria, diyakini telah mengasingkan penggemar kelas pekerja dari permainan: 

komersialisasi, internasionalisasi dan profesionalisasi. Rasa keterasingan yang 

dialami oleh penggemar kelas pekerja semakin diperburuk dengan keterasingan 

yang lebih umum terhadap bagian kelas pekerja akibat perubahan pasar tenaga kerja 

dan penguraian komunitas kelas pekerja tradisional. Taylor juga berpendapat 

                                                           
29 Spaaij, Ramon. 2006.”Understanding Footbal Hooliganism : A Comparison of Six Western European Football 

Clubs.”, Amsterdam Universiti Press, hal.11. 
30 Ibid hal.11 
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bahwa hooliganisme dalam sepakbola  harus ditafsirkan sebagai semacam gerakan 

perlawanan kelas pekerja, sebagai 'respons demokratis oleh subkultur sepak bola 

terhadap borjuisifikasi permainan mereka'. 31  Sedangkan menurut John Clarke 

hooliganisme berasal dari cara di mana bentuk sepak bola tradisional bertemu 

dengan profesionalisasi dan spectacularization permainan: 'Ini adalah salah satu 

konsekuensi dari perubahan hubungan antara penonton dan permainannya. Clarke 

menekankan bahwa gaya subkultur tertentu memungkinkan laki-laki kelas pekerja 

muda untuk menyelesaikan konflik esensial dalam kehidupan mereka. Subkultur 

pemuda pasca perang adalah contoh dari usaha simbolis ini untuk menyelesaikan 

masalah struktural. Sepak bola hooliganisme, terkait erat dengan subkultur 

skinhead di tahun 1960an dan 1970an, merupakan salah satu usaha simbolis 

semacam itu.32 

Namun, dalam buku ini, Penjelasan Taylor dan Clarke  dikritik karena teori 

spekulatif kurang mendapat konfirmasi empiris. Dalam karya barunya, Ian Taylor 

(1982; 1987; 1989; 1991) mengembangkan pendekatan teoritis yang berbeda 

dengan hooliganisme sepak bola. Dijelaskan bahwa Ian Taylor merumuskan 

kembali tesis aslinya, dia berpendapat bahwa munculnya hooligan 'baru' dihasilkan 

dari budaya bagian pekerja individual Inggris yang bergerak secara matematis, yang 

telah dilakukan dengan relatif baik sebagai hasil dari restrukturisasi industri dan 

bisnis di Inggris di tahun 1970an dan 1980an. Para hooligan 'baru', pada gilirannya, 

telah menghasilkan perilaku jingoistik, rasis dan xenofobia dari beberapa 

penggemar sepak bola Inggris di luar negeri. 

                                                           
31 Ibid. Hal.24 
32 Ibid.hal 25 



14 
 

Pendekatan kedua yang dijelaskan dalam buku ini ialah pendekatan 

Figurasional dari Leicester School. Menanggapi teori awal hooliganisme sepak 

bola, Eric Dunning dan rekannya di University of Leicester mengembangkan 

penjelasan alternatif mengenai fenomena tersebut. Pendekatan sosiologis 

figurasional mereka sangat menekankan teori Norbert Elias tentang proses 

peradaban. Salah satu asumsi dasar teori tersebut adalah bahwa sepanjang nilai 

sejarah perilaku 'beradab' baru-baru ini telah menembus kelas sosial di Eropa; 

Namun, mereka belum sepenuhnya menembus lapisan bawah kelas pekerja. 

Pendekatan figurasional menjelaskan hooliganisme sepak bola dalam hal struktur 

lapisan bawah masyarakat dan hubungan tradisional antara anggota strata dan sepak 

bola itu sendiri. Menurut Dunning dan rekan-rekannya, pertempuran adalah satu 

dari sedikit sumber kegembiraan, makna dan status yang tersedia bagi laki-laki dari 

kelas pekerja yang lebih rendah. Masyarakat kelas pekerja yang lebih rendah juga 

cenderung menghasilkan norma atau standar yang, relatif terhadap kelompok yang 

lebih tinggi dalam skala sosial. Bagian 'kasar' dari masyarakat kelas pekerja bawah 

tampak ditandai oleh proses umpan balik yang mendorong pada perilaku agresif di 

banyak bidang hubungan sosial, terutama pada pihak laki-laki.33 

Namun demikian, kerangka teoritis dan metodologi yang digunakan oleh 

Dunning dan rekan-rekannya telah dikritik dalam berbagai kesempatan (misalnya 

Armstrong, 1998; Armstrong dan Harris, 1991; Giulianotti, 1999). Dijeaskan 

bahwa pendekatan teoritis mereka beroperasi pada tingkat generalitas tinggi dan 

memiliki aura penerapan universalistik dan 'ketidakmampuan' (Williams, 1991: 

                                                           
33 Ibid. Hal 25 
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177). Seperti yang King (2002: 4) katakan, 'pada saat yang kurang penting, 

pendekatan Dunning cenderung mengarah pada teleologi.34 

Pendekatan ketiga ialah pendekatan postmodernis oleh Giulianotti dan 

Redhead. Steve Redhead mengklaim bahwa, menjelang akhir tahun 1980an dan 

memasuki tahun 1990an, perubahan penting terjadi pada budaya sepak bola yang 

maskulin. Sepakbola hooliganisme secara bertahap 'menghilang' menjadi 'post-

fandom', menandakan transisi budaya sepakbola menjadi penggemar populer dan 

budaya media. Karya Redhead berkonsentrasi pada hubungan antara gaya 

pendukung dan subkultur musik pop, di mana ia menempatkan 'perang gaya sepak 

bola' yang sederhana. 

Richard Giulianotti (1991; 1994; 1995; 1999) telah memberikan deskripsi 

perilaku sepak bola yang lebih etnografis secara rinci. Seperti Redhead, dia 

mengklaim bahwa hooliganisme sepakbola 'dalam pengertian modern' telah 

berkembang menjadi fenomena postmodern. Karya Giulianotti terutama 

berkonsentrasi pada pendukung tim nasional Skotlandia dan formasi hooligan 

Skotlandia. Dia berpendapat bahwa perilaku penggemar sepak bola Skotlandia 

berasal dari kekuatan budaya dan historis yang spesifik, bukan dari faktor struktural 

sosial. Penggemar Skotlandia, terutama yang mengikuti tim nasional, dipandang 

berusaha untuk menjauhkan diri dari label 'hooligan Inggris' dan terutama dari 

perilaku para penggemar Inggris yang tidak dapat diatur dengan susah payah di luar 

negeri. Anti-Inggris mereka telah membuat mereka, pada gilirannya, untuk 

menciptakan citra 'ramah' untuk diri mereka sendiri. Giulianotti juga menggunakan 

                                                           
34 Ibid Hal. 26 
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konsep 'post-fandom' untuk menjelaskan sepak bola hooliganisme. Post-fans 

'mewakili istirahat epistemis dari bentuk fandom sepak bola yang lebih tua karena 

mereka mengetahui sifat bawaan dari reputasi penggemar, dan keanehan media 

dalam melebih-lebihkan atau menemukan identitas semacam itu' (1999: 148). 

Giulianotti menegaskan bahwa era postmodern hooliganisme sepakbola ditandai 

paling jelas oleh perubahan dalam perlakuan politik dan media.35  

  Tidak sepenuhnya jelas dalam analisis Giulianotti apakah pengaruh 

postmodernis ini telah menggantikan beberapa bentuk 'modern' dari hooliganisme 

sepak bola atau hidup berdampingan dengan mereka. elain itu, tampaknya ada 

variasi penting dalam lintasan nasional budaya sepak bola dan hooliganisme, yang 

menggagalkan pembagian budaya penonton ke dalam kategori 'tradisional', 

'modern' dan 'postmodern'. Persamaan topik pembhahasan mengenai suporter bola 

menjadikan buku dari Ramon Spaaij ini menjadi acuan penulis untuk melakukan 

penelitian. Perbedaan dengan penulis ialah letak dari pembahasan dan juga 

pendekatan yang digunakan. Ramon Spaaij mencoba menjelaskan bagaimana 

hooliganisme itu muncul dengan menggunakan pendekatan Marxis, Figurasional 

dan juga Post-modernis dan juga lingkup berada di seputar Eropa. Namun 

perbedaan tersebut juga dapat menjadi sebuah tambahan untuk penulis, khususnya 

berkaitan dengan ruang lingkup untuk mencari ada atau tidaknya kaitannya Ultras 

di Timur Tengah dengan di Eropa. 

Jurnal ketiga yang penulis gunakan sebagai studi terdahulu ialah jurnal dari 

Douglas McAdam yang berjudul Political Process and the Development of Black 

                                                           
35 Ibid hal.27 
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Insurgency 1930-1970. Terdapat perbedaan dan persamaan dari jurnal Daouglas 

McAdam ini dengan penulis. Persamaan tersebut terletak pada pendekatan konsep 

yakni pendekatan konsep Political Process merupakan acuan Penulis dalam melihat 

fenomena gerakan  sosial yang dilakukan oleh kelompok sepak bola Ultras di 

Tunisia dan Mesir pada masa Arab Spring. Sedangkan perbedaan terlihat jelas pada 

fokus penelitian atau kasus yang digunakan, Douglas McAdam lebih memfokuskan 

terhadap isu gerakan kulit hitam di Amerika Serikat, sedangkan penulis 

memfokuskan pembahasan pada peranan dari gerakan Ultras. 

Dalam jurnalnya, Douglas McAdam menjelaskan bahwa "Proses politik" 

secara akurat menyampaikan dua gagasan yang penting bagi kedua perspektif 

tersebut. Pertama, berbeda dengan berbagai formulasi klasik, gerakan sosial 

dianggap lebih bersifat politis daripada fenomena psikologis. Kedua, sebuah 

gerakan merupakan proses kontinu dari generasi ke generasi, bukan serangkaian 

tahap perkembangan yang terpisah.36 

Model proses politik didasarkan pada konsepsi tertentu tentang kekuasaan 

di Amerika. Dalam banyak hal, konsepsi ini konsisten dengan model elit. Seperti 

yang terakhir, perspektif yang maju di sini bergantung pada asumsi mendasar 

bahwa kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di Amerika di tangan beberapa 

kelompok, sehingga merampas hak sebagian besar orang dari pengaruh nyata atas 

keputusan utama yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, 

gerakan sosial dilihat, sebagai usaha rasional oleh kelompok-kelompok yang 

                                                           
36  McAdam, Douglas, 1992, “Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-

1970”. The University of Chicago. The University of Chicago Press. Amerika Serikat. Hal.36 
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dikecualikan untuk memobilisasi kemampuan politik yang cukup untuk memajukan 

kepentingan kolektif melalui cara-cara yang tidak terinstitusional.37 

Model proses politik lebih sesuai dengan interpretasi Marxis tentang 

kekuasaan. Kaum Marxis mengakui bahwa disparitas kekuatan antara kelompok 

elit dan kelompok yang dikecualikan cukup besar namun tidak menganggap 

keadaan ini sebagai sesuatu yang tak terelakkan.38 

Pengaruh Marxis kedua terhadap model yang diuraikan di sini menyangkut 

pentingnya dikaitkan dengan proses subyektif dalam generasi pemberontakan. 

Kaum Marxis, yang jauh lebih besar daripada para teoretikus elit, menyadari bahwa 

impotensi politik massal mungkin sering berasal dari persepsi ketidakberdayaan 

bersama karena ketidakmampuan objektif untuk memobilisasi pengaruh politik 

yang signifikan. Dengan demikian, transformasi subjektif kesadaran dihargai oleh 

kaum Marxis sebagai sebuah proses yang penting bagi generasi pemberontakan. 

Pentingnya transformasi ini juga diakui dalam model proses politik.39 

Dalam jurnal ini kemudian Douglas McAdam menyimpulkan bahwa konsep 

model proses politik mengidentifikasi tiga set faktor yang diyakini penting dalam 

pemberontakan sosial. Yang pertama adalah tingkat organisasi dalam populasi yang 

dirugikan; yang kedua, penilaian kolektif terhadap prospek pemberontakan yang 

berhasil di dalam populasi yang sama; dan ketiga, keselarasan politik kelompok 

dalam lingkungan politik yang lebih besar. Yang pertama dapat dipahami sebagai 

tingkat kesiapan "organisasi" dalam komunitas minoritas atau dapat disebut sebagai 

                                                           
37 Ibid.Hal.37 
38 Ibid. 
39 Ibid.Hal.38 
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kekuatan organisasi ( Organization Strength ); yang kedua, sebagai tingkat 

"kesadaran pemberontak" di dalam basis massa gerakan atau dapat disebut 

pembebasan kognitif; dan yang ketiga, mengikuti Eisinger, sebagai "struktur 

peluang politik" yang tersedia bagi kelompok pemberontak.40 

Kekuatan organisasi atau Organizational Strength, yakni tingkatan atau 

level kondisi Organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin besar 

dan teroganisirnya suatu kelompok, maka akan semakin besar pula kemungkinan 

keberhasilan suatu gerakan sosial. Keberadaan suatu organisasi akan membentuk 

sebuah jaringan dan juga struktur dimana di dalamnya terdapat suatu jaringan 

komunikasi antar anggota, terbentuknya solidaritas, dan juga memunculkan atau 

menghadirkan pemimpin yang diakui di dalam struktur atau jaringan organisasi 

tersebut. Keberadaan suatu organisasi atau kelompok sosial, akan memungkinkan 

memunculkan suatu motivasi sosial antar personal untuk mengambil atau berperan 

aktif dalam bagian kegiatan – kegiatan kelompok atau organisasi bersama dengan 

anggota lainnya.41 

Pembebasan Kognitif atau Cognitif Liberation, dimaksudkan oleh McAdam 

merupakan suatu kondisi atau persepsi tentang kepercayaan apa yang menjadi 

tujuan dari suatu gerakan sosial tersebut dapat tercipta atau berhasil terlaksana. 

Semakin besar kepercayaan akan persepsi keberhasilan akan tujuan yang 

diciptakan, maka semakin besar pula peluang untuk mendorong terciptanya atau 

lahirnya suatu gerakan sosial.42 

                                                           
40 Ibid.Hal.41 
41 Ibid. Hal.43 
42 Ibid. Hal.48 
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Peluang – Peluang Politik atau  Political Opportunities. Dijelaskan oleh 

McAdam, peluang – peluang politik dimaksudkan merupakan suatu kondisi 

keselarasan dan sinergitas antara kelompok sosial dengan arena politik di 

sekitarnya. Dengan kata lain, suatu kelompok harus dapat beradaptasi dan menyatu 

dengan lingkungan sistem politik, yang salah satu diantaranya dengan melakukan 

sebuah perubahan pada sistem politik tersebut jika diperlukan.43 

Tabe 2.1 Perbandingan Studi Terdahulu 

No. Judul Jurnal/ Buku Persamaan Perbedaan 

1 James M. Dorsey : 

“Soccer and Politics in 

MENA Countries” 

• Salah satu aspek  

pembahasan ialah 

peranan suporter 

sepak bola Ultras 

di Timur Tengah 

dalam Arab 

Spring.  

Penggunaan pendekatan 

yang berbasis sosio-

kultural sebagai dasar 

untuk melihat aspek 

keterkaitan sepak bola 

dengan Politik di wilayah 

Timur Tengah. 

2 Ramon Spaaij : 

Understanding Footbal 

Hooliganism : A 

Comparison of Six 

Western European 

Football Clubs. 

Subjek atau Fokus 

pembahasan 

kelompok suporter 

bola. 

• Letak kasus yang 

dilteliti yakni di Eropa, 

sedangkan penulis di 

Timur Tengah. 

• Kerangka Teoritis 

menggunakan 

pendekatan berbasis 

sosiologi marxis dan 

figurasional. 

3 Doug McAdam : 

Political Process and 

the Development of 

Black Insurgency 1930 

– 1970 

• Kerangka Teoritis 

merupakan 

konsep yang 

digunakan oleh 

Penulis yakni 

Political Process. 

Fokus pembahasan lebih 

memfokuskan pada 

gerakan sosial kulit hitam 

di Amerika Serikat. 

                                                           
43 Ibid.Hal.40 
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2.2 KERANGKA KONSEPTUAL 

2.2.1 Political Process Model  

Pondasi Political Process model berangkat dari jurnal karya Charles 

Tilly From Mobilization to Revolution (1978) yang menegaskan bahwa 

interaksi antara tiga komponen - kepentingan, organisasi, dan peluang - 

menjelaskan tingkat mobilisasi yang kemudian dapat berbuah aksi 

kolektif.44 Kemudian lebih dijelaskan lagi oleh McAdam dalam jurnalnya 

“Political Process and the Development of Black Insurgency (1982)” yang 

memfokuskan terhadap isu gerakan kulit hitam di Amerika Serikat. 

Douglas McAdam menjelaskan bahwa "Proses politik" secara akurat 

menyampaikan dua gagasan yang penting bagi kedua perspektif tersebut. 

Pertama, berbeda dengan berbagai formulasi klasik, dimana gerakan sosial 

dianggap lebih bersifat politis daripada fenomena psikologis. Kedua, sebuah 

gerakan merupakan proses berkelanjutan dari generasi ke generasi, bukan 

serangkaian tahap perkembangan yang terpisah.45 

Model proses politik lebih sesuai dengan interpretasi Marxis tentang 

kekuasaan. Kaum Marxis mengakui bahwa ketimpangan kekuatan antara 

kelompok elit dan kelompok dikesampingkan cukup besar dan menganggap 

keadaan ini sebagai sesuatu hal yang wajar. 46  Pengaruh Marxis kedua 

terhadap model yang diuraikan di sini menyangkut pentingnya dikaitkan 

                                                           
44 George Ritzer,”Blackwell Encylcopedia of Sociology : Political Process Theory ”.2007.Blackwell 
Reference Online.  
45 Douglas McAdam, 1992, “Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970”. 
The University of Chicago. The University of Chicago Press. Amerika Serikat. Hal.36 
46 Ibid. 
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dengan proses subyektif dalam pemberontakan. Kaum Marxis, menyadari 

bahwa kerentanan politik mungkin sering berasal dari persepsi ketidak 

berdayaan ataupun ketidakmampuan objektif untuk memobilisasi pengaruh 

politik yang dapat mengakaomodasi seagala pihak. Dengan demikian, 

transformasi subjektif  ataupun perubahan penilaian dihargai oleh kaum 

Marxis sebagai sebuah proses yang penting bagi munculnya 

pemberontakan. Pentingnya transformasi ini juga diakui dalam model 

proses politik.47 

Model proses politik Douglas McAdam ini didasarkan pada 

konsepsi tentang kekuasaan di Amerika. Perspektif ini bergantung pada 

asumsi mendasar bahwa kekayaan dan kekuasaan yang terkonsentrasi di 

Amerika Serikat hanya berada di tangan beberapa kelompok saja, sehingga 

kondisi ini memunculkan adanya suatu ketimpangan yang kemudian 

merampas hak sebagian besar kelompok yang merasa terpinggirkan 

terhadap segala hal yang di buat oleh elit. Dengan demikian, gerakan sosial 

dilihat, sebagai usaha rasional oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan 

untuk memobilisasi untuk meraih kemampuan dan pengaruh politik yang 

cukup untuk memajukan kepentingan kolektif mereka melalui cara-cara 

yang tidak terinstitusional.48 

Douglas McAdam menyimpulkan bahwa konsep model proses 

politik mengidentifikasi tiga set faktor yang diyakini penting dalam 

munculnya pemberontakan atau gerakan sosial. Yang pertama adalah 

                                                           
47 Ibid.Hal.38 
48 Ibid.Hal.37 
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kekuatan organisasi dari kelompok yang terpinggirkan; yang kedua, 

penilaian kolektif terhadap adanya peluang memunculkan sebuah 

pemberontakan yang berhasil; dan ketiga, keselarasan kelompok dengan 

lingkungan politik. Yang pertama dapat dipahami sebagai tingkat kekuatan 

organisasi dalam komunitas minoritas atau kelompok atau dapat disebut 

sebagai kekuatan organisasi ( Organization Strength ); yang kedua, sebagai 

tingkat "kesadaran pemberontak" guna memunculkan peluang gerakan atau 

dapat disebut pembebasan kognitif; dan yang ketiga, mengikutip dari 

Eisinger, sebagai adanya sebuah "struktur peluang politik" yang tersedia 

bagi kelompok pemberontak.49 

Kekuatan organisasi atau Organizational Strength, yakni tingkatan 

atau level kondisi Organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. 

Semakin besar dan teroganisirnya suatu kelompok, maka akan semakin 

besar pula kemungkinan keberhasilan suatu gerakan sosial. Keberadaan 

suatu organisasi akan membentuk sebuah jaringan dan juga struktur dimana 

di dalamnya terdapat suatu jaringan komunikasi antar anggota, 

terbentuknya solidaritas, dan juga memunculkan atau menghadirkan 

pemimpin yang diakui di dalam struktur atau jaringan organisasi tersebut. 

Keberadaan suatu organisasi atau kelompok sosial, akan memungkinkan 

memunculkan suatu motivasi sosial antar personil untuk mengambil atau 

berperan aktif dalam bagian kegiatan – kegiatan kelompok atau organisasi 

bersama dengan anggota lainnya.50 

                                                           
49 Ibid.Hal.41 
50 Ibid. Hal.43 
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Pembebasan Kognitif atau Cognitif Liberation, dimaksudkan oleh 

McAdam merupakan suatu kondisi atau persepsi tentang kepercayaan 

tentang apa yang menjadi peluang dan tujuan untuk memunculkan suatu 

gerakan sosial tersebut atau keberhasilan dari gerakan tersebut. Sebelum 

protes kolektif dapat berlangsung, orang-orang harus secara kolektif 

mendefinisikan situasi mereka berada pada kondisi yang tidak adil dan 

terpinggirkan yang kemudian kondisi tersebut hanya dapat berubah melalui 

tindakan kelompok. Semakin besar kepercayaan akan persepsi keberhasilan 

akan tujuan yang diciptakan tersebut, maka semakin besar pula peluang 

untuk mendorong terciptanya atau lahirnya suatu gerakan sosial.51  

Peluang – Peluang Politik atau  Political Opportunities. Dijelaskan 

oleh McAdam, peluang – peluang politik dimaksudkan merupakan suatu 

kondisi keselarasan dan sinergitas antara kelompok sosial dengan arena 

politik di sekitarnya. Dengan kata lain, suatu kelompok harus dapat 

beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan sistem politik, yang salah satu 

diantaranya dengan melakukan sebuah perubahan pada sistem politik 

tersebut jika diperlukan. Aspek inilah yang menurut McAdam merupakan 

aspek paling krusial atau paling penting untuk melihat munculnya sebuah 

gerakan sosial. 52  Organisasi – organisasi gerakan sosial harus dapat 

memperoleh dan menggunakan kekuatan politiknya untuk mencapai hasil 

yang diinginkan.  

                                                           
51 Ibid. Hal.48 
52 Ibid.Hal.40 
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McAdam kemudian menguraikan lebih lanjut mengenai Peluang – 

peluang politik ke dalam empat dimensi : (1) Keterbukaan atau ketertutupan 

sistem politik; (2) stabilitas seperangkat elit yang ada di suatu pemerintahan; 

(3) kehadiran sekutu elit; Dan (4) kapasitas dan kecenderungan negara 

untuk melakukan represi.53 

Keterbukaan atau ketertutupan sistem politik dijelaskan sebagai 

seberapa besar peranan masyarakat dalam sistem politik suatu pemerintahan 

tersebut, seperti contoh cukup atau tidaknya ketersediannya public sphere 

yang memadai atau secara sederhananya dapat diartikan sebagai bagaimana 

bentuk sistem politik yang dianut, demokrasi atau diktatorismekah. 54 

Stabilitas seperangkat elit yang ada di suatu pemerintahan didefiniskan 

sebagai kondisi politik atau pemerintahan, hal ini terkait akan kebijakan – 

kebijakan dan tindakan yang dibuat elit politik pemerintahan tersebut yang 

dapat menimbulkan gejolak sosial atau tidak.55  

Kehadiran sekutu elit disini diartikan sebagai adanya pihak luar 

sistem politik yang ikut campur tangan dalam tatanan politik, bisa 

merupakan pihak swasta ataupun pemerintah lain yang dapat 

mempengaruhi kebijakan yang dibuat, atau bahkan adanya pengaruh 

budaya dari luar yang turut merubah pola pikir dari masyarakat tersebut.56 

Kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan represi diartikan 

sebagai cara bagaimana suatu negara dalam menggunakan kekuatannya 

                                                           
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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untuk mengatasi gejolak sosial di negaranya, yang mayoritas 

mereferensikan penggunaan aparatur negara dalam penindakan.57  

                                                           
57 Ibid. 
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2.3 OPERASIONALISASI KONSEP 

  Penulis akan menganalisa Suporter Sepak Bola Ultras Mesir pada saat 

terjadinya Arab Spring di Mesir sebagai suatu variabel, terutama berkenaan dengan 

latar belakang perubahan peran atau munculnya sebgai suatu aktor gerakan sosial. 

Dengan indikator – indikator yang telah ada, penulis akan menjelaskan tentang 

penyebab atau yang melatar belakangi munculnya Suporter Sepak Bola Ultras di 

Mesir sebagai salah satu aktor gerakan sosial pada masa Arab Spring. 

 Seperti yang telah diketahui Arab Spring merupakan sebuah unjuk rasa 

besar – besaran yang terjadi di kawasan Afrika Utara dan beberapa negara – negara 

di Timur Tengah seperti Mesir, Libya, Bahrain, Aljazair, Yordania, Oman, Sudan, 

dan kemudian hingga menimbulkan perang saudara di Suriah yang hingga saat ini 

belum terselesaikan. Dalam kondisi tersebut kemudian munculah suporter sepak 

bola Ultras ( Khusunya di Mesir yang bergabung dengan para Ikhwanul Muslimin 

) sebagai aktor yang  dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial yang menuntut 

adanya sebuah perubahan. 

 Dalam meniliti latar belakang perubahan peranan kelompok suporter bola 

Ultras Mesir pada masa Arab Spring terjadi, Penulis menggunakan sebuah konsep 

model pendekatan Politikal Proses model dari McAdam ( 1982 ) yang bersumber 

dari karya Tilly ( 1978 ) . 

Dalam Political Process Model, McAdam kemudian menyimpulkan bahwa 

konsep model proses politik mengidentifikasi tiga set faktor yang diyakini penting 

dalam munculnya suatu gerakan sosial. Yang pertama adalah tingkat organisasi 

dalam populasi yang dirugikan; yang kedua, penilaian kolektif terhadap prospek 
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pemberontakan yang berhasil di dalam populasi yang sama; dan ketiga, keselarasan 

politik kelompok dalam lingkungan politik yang lebih besar. Yang pertama dapat 

dipahami sebagai tingkat kesiapan "organisasi" dalam komunitas minoritas atau 

dapat disebut sebagai kekuatan organisasi ( Organization Strength ); yang kedua, 

sebagai tingkat "kesadaran pemberontak" di dalam basis massa gerakan atau dapat 

disebut pembebasan kognitif atau ( Cognitif Liberation ); dan yang ketiga, sebagai 

"struktur peluang politik" atau Peluang – Peluang Politik ( Political Opportunities 

) yang tersedia bagi kelompok pemberontak. 

Dilihat dari aspek Organization Strength. Aspek ini melihat tentang 

kekuatan organisasi suatu gerakan sosial, yang didalamnya terdapat jaringan yang 

dibentuk oleh suatu gerakan sosial diantaranya jaringan komunikasi, baik itu 

jaringan antar anggota kelompok sendiri atau antar kelompok lain dan juga 

keikutsertaan kelompok lain sebagai tanda solidaritas. Penulis menjelaskan, 

kelompok suporter bola Ultras di Mesir pada masa Arab Spring melakukan aksi 

protes dengan menggalang aksi solidaritas masyarakat Mesir dan para anggota 

Ultras lainnya yang kemudian dibantu dengan Takriz, Takrizard atau Takrij yang 

bertugas dalam pengumpulan masa, pengkomunikasi, dan juga sebagai aktor 

propaganda di jaringan internet seperti sosial media Facebook, Twitter, Youtube 

hingga melakukan hacking terhadap situs – situs pemerintah.  

Selain itu, Takriz juga membuat dan mengembangkan sebuah forum Web 

yang bertujuan dan berfungsi untuk membantu membangun hubungan dan aliansi 

kolaboratif di antara Ultras dari berbagai tim, yang kemudian menjadikan forum 

web ini menyebar dengan cepat di kalangan Ultras di seluruh Tunisia dan kemudian 

ke penggemar di Mesir, Aljazair, Libya, dan Maroko. 
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Kemudian dilihat dari aspek Cognitif Liberation. Aspek atau dimensi ini 

menjelaskan tentang kemunculan ide atau gagasan ataupun penyebab yang melatar 

belakangi kemunculan suatu gerakan sosial melakukan sebuah pergerakan. 

Sebagian besar kondisi ekonomi sosial, budaya dan politik di negara – negara Timur 

Tengah khususnya di Mesir terjadi ketimpangan sosial, kurangnya lapangan 

pekerjaan yang memadai, hingga tindakan represif dan otoriter pemerintahan yang 

salah satunya adanaya pemalakan yang kemudian berujung pada aksi bakar diri 

seorang pedagang buah, Mohammed Bouazizi di Tunisia yang kemudian, dan 

tindakan pelanggaran HAM yakni tindakan persekusi yang dilakukan oleh dua 

orang polisi terhadap aktivis muda, Khaled Said di Mesir juga sering terjadinya 

bentrokan dengan aparat pemerintahan di stadion sesudah pertandingan sepak bola, 

merupakan penyebab kemunculan kelompok Ultras yang menuntut adanya 

perubahan Rezim Pemerintahan.  

Aspek ketiga ialah Political Opportunities. Aspek ini dapat dijelaskan 

dengan adanya suatu kebijakan pemerintah, tingkat represif negara terhadap 

masyarakat, hingga kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang dapat 

menimbulkan gejolak sosial dan memunculkan sebuah gerakan sosial. Sebagian 

besar kondisi ekonomi sosial, budaya dan politik di negara – negara Timur Tengah 

khususnya di Mesir terjadi ketimpangan sosial, kurangnya lapangan pekerjaan yang 

memadai, banyaknya pengaturan skor pertandingan hingga tindakan represif dan 

otoriter dari pemerintahan yang salah satunya adanaya pemalakan yang kemudian 

berujung pada aksi bakar diri seorang pedagang buah, Mohammed Bouazizi di 

Tunisia yang kemudian, dan tindakan pelanggaran HAM yakni tindakan persekusi 

yang dilakukan oleh dua orang polisi terhadap aktivis muda, Khaled Said di Mesir 
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juga sering terjadinya bentrokan dengan aparat pemerintahan di stadion sesudah 

pertandingan sepak bola. Selain aksi bakar diri di Tunisia dan tindakan persekusi 

Khalid Said, adanya framing terhadap Ultras di Mesir pada tahun 2009 oleh 

pemerintah melalui media juga menjadi salah satu yang dapat memunculkan 

political opportunity. 
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2.4 TABEL OPERASIONALISASI KONSEP 

No.  Model Variabel Indikator Operasionalisai Konsep 

1  

 

 

 

 

Political 

Process 

 

 

 

 

 

Political 

Opportunities 

Kebijakan, Kondisi Sosio-

ekonomi dan budaya, dan Tingkat 

represif negara terhadap 

masyarakat yang menimbulkan 

gejolak sosial  

- Kurangnya public sphere dan kebebasan berekspresi 

hingga permasalahan kebutuhan dasar 

- Bentrokan pasca pertandingan sepak bola setiap 

pekan oleh Ultras dengan aparat keamanan baik di 

Mesir hingga Framing media terhadap Ultras 

2 Cognitif Liberation Ide, Gagasan, ataupun Tujuan 

yang melatar belakangi 

munculnya Gerakan Sosial 

- Adanya video di kanal YouTube terkait dengan ajakan 

untuk berdemo di Tahrir Square pada tanggal 25 

Januari yang terinspirasi dari adanya Revolusi di 

Tunisia dan juga berita tentang pelanggaran HAM 

yang dialamai oleh Khalid Said yang menyebar di 

sosial media. 

3 Organizational 

Strength 

Jaringan komunikasi ataupun 

kerjasama dan solidaritas antar 

anggota kelompok atau antar 

kelompok lain. 

- Solidaritas antar kelompok Ultras yang terbantu oleh 

para Takriz dengan pembuatan web forum yang 

digunakan sebagai wadah untuk melakukan 

komunikasi dan kerjasama  
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2.5 ALUR PEMIKIRAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pergerakan Revolusi dan Protes di Tunisia. 

- Peristiwa Persekusi yang dialami khalid Shaid. 

- Adanya Framing media terhadap Ultras di Mesir 

pada tahun 2009 

- Kurangnya Public Sphere  

- Pemerintahan Diktator dan Represif 

Munculnya Ultras sebagai Aktor Gerakan Sosial  Target Perubahan Sistem Politik 

dan Perbaikan Kesejahteraan 

Sosial 

Apa latar belakang yang 
memunculkan dan merubah 
peranan Ultras di Mesir pada 

saat Arab Spring 

Political Process Model 

 

Political 

Opportunities 
Cognitif Liberation Organizational 

Strength 

Kondisi Sosio-ekonomi dan 

budaya, atau Kebijakan, dan 

Tingkat represif negara 

terhadap masyarakat yang 

menimbulkan gejolak sosial 

Ide, Gagasan, ataupun 

Tujuan yang melatar 

belakangi munculnya 

Gerakan Sosial 

Jaringan komunikasi ataupun 

kerjasama dan solidaritas antar 

anggota kelompok atau antar 

kelompok lain. 
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- Kurangnya Public 

Pshere dan 

kebebasan individu 

hingga kurang 

terpenuhnya 

kebutuhan dasar. 

- Framing media 

terhadap Ultras pada 

tahun 2009. 

Lanjutan Halaman Sebelumnya 

- Adanya video di kanal 

YouTube terkait dengan 

ajakan untuk berdemo di 

Tahrir Square pada 

tanggal 25 Januari yang 

terinspirasi dari adanya 

Revolusi di Tunisia dan 

juga berita tentang 

pelanggaran HAM yang 

dialamai oleh Khalid 

Said yang menyebar di 

sosial media. 

Political Opportunities 

 

Cognitif Liberation 
Organizational Strength 

 

- Solidaritas antar 

kelompok Ultras yang 

terbantu oleh para Takriz 

dengan pembuatan web 

forum yang digunakan 

sebagai wadah untuk 

melakukan komunikasi 

dan kerjasama 

  

 

Peranan Ultras berubah dari suporter sepak bola menjadi sebuah Aktor gerakan sosial sebagai akibat 

dari adanya tuntutan perubahan rezim, tindakan represif pemerintah yang berujung terbunuhnya 

seorang aktivis di Mesir, yang kemudian terbantu dengan adanya solidaritas antar kelompok Ultras yang 

dapat dipergunakan sebagai masa dan juga terbantu dengan kelompok hacker Takriz yang sepaham 

untuk merubah rezim. 
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2.6   ARGUMEN UTAMA 

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis membuat argumen utama 

sebagai berikut : 

 Peranan suporter sepak bola Ultras Mesir berubah dari yang awalnya hanya 

sebagai kelompok suporter bola biasa berubah menjadi aktor pergerakan sosial. Hal 

ini diakibatkan atau dilatar belakangi oleh adanya berbagai macam faktor. Kurang 

terpenuhinya masalah kebutuhan dasar dan infrastruktur, sering bentroknya para 

Ultras dengan polisi yang sebagai wujud representasi kekuatan rezim pemerintah 

hingga adanya framing pemerintah melalui media terhadap Ultras yang kemudian 

membuat Ultras memiliki sebuah faktor untuk memunculkan kesempatan 

berpolitik.  

Kesempatan berpolitik ini kemudian didukung dengan adanya video di 

kanal internet YouTube terkait dengan ajakan untuk turun dan melakukan protes 

yang direncanakan di Tahrir Square pada tanggal 25 Januari 2011 seperti apa yang 

terjadi di Tunisia dan juga adanya tindak persekusi yang dialami oleh Aktivis 

Khalid Said di Mesir yang berita tentang tindakan pelanggaran HAM tersebut 

kemudian tersebar melalui sosial media, seperti Facebook pada waktu yang 

berdekatan. Kemunculan sebagai aktor gerakan sosial ini kemudian juga didukung 

dengan adanya kekuatan organisasi yakni adanya ikatan solidaritas yang kuat 

diantara para anggota Ultras hingga ikatan solidaritas ini kemudian juga melebar 

kepada kelompok peretas komputer Takriz yang memiliki ide sejalan yang 

kemudian membantu dalam penyediaan web forum sebagai sarana Ultras 

berkomunikasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penulis ingin 

menjelaskan bagaimana strategi dan peranan kelompok suporter sepak bola 

Ultras di Mesir pada masa Revolusi Arab Spring Terjadi. Jenis penelitian 

deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berisi tentang sebuah deskripsi 

dan penjelasan secara menyeluruh mengenai sebuah isu tertentu atau persoalan 

yang diteliti. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana strategi dan peranan 

kelompok suporter bola Ultras di Timur Tengah, khususnya Tunisia dan Mesir 

pada saat Revolusi Arab Spring terjadi. Waktu atau periode penelitian yang 

digunakan oleh penulis yaitu dimulai pada tahun 2010 hingga 2011, dimana 

pada tahun 2010 merupakan tahun dimana awal mula protes yang terjadi di 

Tunisia yang kemudian merambat ke Mesir yang kemudian menjadi Revolusi 

Arab Spring. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh penulis 

sehingga penulis menggunakan data yang sebelumnya telah diolah tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari berbagai sumber seperti 

buku, jurnal, serta media online juga website-website terkait. 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Penulis melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan data yang bersifat kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan 

suatu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan data-data yang bersifat angka 

dan jumlah dimana analisa yang didasari pada data-data yang berupa informasi 

yang nyata yang diperoleh dari berbagai sumber seperi literatur buku, jurnal 

maupun website resmi yang terpercaya. 

3.5 Sistematika Penulisan 

BAB I, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan serta manfaat penulisan. Bab 1 merupakan penjabaran dan pemahaman 

awal permasalahan yang ingin dikaji penulis. 

BAB II, berisi mengenai paparan teori atau konsep yang akan penulis 

gunakan dalam penelitian. Teori atau konsep tersebut digunakan penulis 

sebagai alat untuk penulis dalam menganalisis masalah yang akan dikaji 

sehingga nantinya dapat diperoleh jawaban atau hasil penelitian yang bersifat 

ilmiah. 

BAB III, berisi mengenai metodologi penelitian yang merupakan 

bentuk dari tahapan-tahapan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV, berisi mengenai gambaran umum yang menejelaskan lebih 

detail dan rinci sesuai dengan latar belakang dan objek yang diteliti di BAB I. 
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BAB V, berisi mengenai pembahasan yang sesuai dengan BAB I dan 

BAB II, sehingga dari pembahasan yang ada dalam BAB V akan diperoleh 

jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, juga sebagai 

pembuktian atas argumen utama yang telah disusun penulis sebelumnya apakah 

terbukti atau tidak. 

BAB VI, berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

hasil penelitian yang dilakukan penulis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah, Nilai, Struktur, dan Aktivitas Ultras 

 4.1.1 Sejarah Ultras 

 Sejarah mengenai kelompok sepak bola Ultras masih mengalami banyak 

perdebatan dan klaim banyak pihak terkait dengan siapa yang pertama kali menjadi 

pioneer dari Ultras. Namun dari sekian banyak klaim yang muncul, satu konsensus 

dibuat yang kemudian menyetujui akan akar dari kelompok suporter sepak bola 

Ultras di-era moderen terutama di wilayah Eropa ialah gaya Torcida Organizada 

yang terbentuk dan telah hadir pada tahun 1939-an yang berasal dari Brasil yang 

kemudian muncul kepermukaan pasca Piala Dunia 1950 di Brasil yang 

menunjuakkan adanya atribut bendera, nyayian, hingga koreografi yang kemudian 

gaya tersebut diadaptasi oleh suporter HNK Hajduk Split dari Kroasia yang 

membentuk Torcida Split pada tanggal 28 Oktober di tahun yang sama.58 Kemudian 

muncul Fedelissimi Granata 1951 oleh suporter Torino dan Circoli Biancolesti 

oleh suporter Lazio di Italia beberapa bulan kemudian.59 

 Di Itali sendiri gaya Torcida Organizada dari Brasil kemudian lebih 

berkembang lagi, hingga kemudian muncul Fossa dei Leoni oleh kelompok 

suporter Milan pada tahun 1968 yang dianggap sebagai yang pertama di Eropa yang 

dapat dikatakan sebagai kelompok Ultras di-era moderen yang kemudian diikuti 

                                                           
58Gamble, Allie. "Life At The Top Of The Fence: The World Of The Ultrà – Part 1, History." Watching and 
Thinking. March 18, 2011. Accessed March 1, 2015. 
https://youngsportswriters.wordpress.com/2011/03/18/lifeat-the-top-of-the-fence-the-world-of-the-ultra-
part-1-history/. Diakses pada Kamis, 26 April 2018 pukul 17.12 WIB 
59 Ibid. 

https://youngsportswriters.wordpress.com/2011/03/18/lifeat-the-top-of-the-fence-the-world-of-the-ultra-part-1-history/
https://youngsportswriters.wordpress.com/2011/03/18/lifeat-the-top-of-the-fence-the-world-of-the-ultra-part-1-history/


39 
 

oleh terbentukya kelompok suporter Boys San dari rival sekota Milan, yakni Inter 

setahun kemudian. 60  Hingga kemudian kata Ultras dipergunakan pertama kali 

sebagai penamaan kelompok suporter yakni ketika muncul kelompok suporter 

Ultras Granata dari Torino dan Ultras Tito Cucchiaroni dari klub Genovese 

Sampdoria yang didirikan pada tahun 1969.61  

 

 

Pada tahun 1970-an kemudian budaya atau gaya Ultras ini semakin 

berkembang, bukan hanya di Itali tetapi juga di negara – negara sekitar seperti 

Yunani, bekas Yugoslavia, hingga Prancis, dengan memunculkan aspek – aspek 

kunci yang kemudian menjadi sebuah norma wajib di dalam budaya atau gaya 

Ultras ini, yakni adanya suara gebukan drum, koreografi, Striscioni atau spanduk 

dengan konten yang berisikan pesan tertentu ( baik untuk dukungan ataupun 

mengintimidasi ),  hingga  flare atau kembang api yang wajib dinyalakan di setiap 

pertandingan.62 Di tahun inilah juga terjadi gejolak politik di Itali yang kemudian 

juga merembet dan berimbas ke dalam kehidupan stadion yang kemudian 

                                                           
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 

Gambar 1 : Logo dan salah satu aksi Fosa Dei Leoni, kelompok suporter dari AC 

Milan yang menjadi pelopor Ultras di Itali. 

Sumber : http://www.tuttocurve.com/lettera-fossa-dei-leoni-milan 
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menyebabkan Ultras bertipikal keras dan bahkan tak jarang turut terlibat dalam 

kegiatan politik. Meskipun saat ini Ultras sendiri telah lebih banyak bersikap 

apolitis, tak jarang masih terdapat Ultras yang masih bersikap dan memegang teguh 

ideologi politik, salah satunya Fasisme.63 

Terminologi atau kata Ultras sendiri diturunkan dari kata bahasa Latin Ultra 

yang memiliki arti super atau luar biasa yang mengibaratkan akan kecintaan yang 

luar biasa penggemar terutama penggemar sepak bola terhadap tim yang mereka 

dukung dan kata Ultras sendiri bukan merupakan terminologi atau istilah untuk apa 

orang Inggris sebut sebagai Hooligan sepakbola. 64  Ultras sangatlah terstruktur 

dengan adanya rantai komando dan alokasi tanggung jawab kompleks untuk setiap 

aksi yang mereka buat seperti nyayian, koreografi, upaya dalam mendukung tim 

pujaannya hingga tak jarang untuk mengintimidasi klub ataupun pendukung tim 

lawan. Hal ini berbeda dengan 'Hooligan' Inggris, yang berperilaku lebih impulsif, 

yang tujuan utamanya adalah bertarung dengan penggemar oposisi, daripada benar-

benar mendukung dan memacu tim mereka.65 

Mengutip Pilz dan Wolki-Schumacher, Amira Taha dalam thesisnya yang 

berjudul The Ultras in Egypt : Political Role Before and After January 25th, 2011, 

“Fenomena budaya Ultras muncul disekitaran pinggiran kota – kota besar pada 

umumnya yang kemudian menyebar keseluruh negeri, seperti yang terdapat di 

Prancis, Denmark, Polandia, Italia, Portugal dan Spanyol. Dan dengan adanya 

                                                           
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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berbagai macam event turnament, seperti Piala Dunia, Piala Eropa, turnamen antar 

klub menjadikan budaya Ultras telah tersebar oleh media”.66  

Sebagian besar Ultras di Eropa memiliki anggota rata – rata berumur 

berkisar 20 tahunan dengan rentang kurang lebih 16/17 hingga 25 tahun, namun tak 

menutup kemungkinan di negara dimana budaya Ultras merupakan sebuah budaya 

lama, seperti di Itali, beberapa anggota Ultras yang lebih tua dapat ditemui yang 

sebagian besar berasal dari berbagai macam kelas dan strata sosial.67 

4.1.2 Nilai dan Identitas Kolektif Ultras 

“feeling of superiority towards other hardcore supporters is evidenced 

considering themselves as ‘pure’ not polluted like the ‘others’ by the 

commercialized logic of modern calcio (soccer), where mercenaries 

(players) are idolized. In comparison to the ‘ordinary’ youth; they stress 

                                                           
66 Taha, Amira, Op.Cit. Hal.33 
67 Ibid. Hal 34 

Gambar 2 Kiri – Kanan : Poster Piala Dunia 1950 Brasil salah satu 

event yang turut serta menyebarkan budaya Ultras dan salah satu 

budaya Torcida Organizada  di Brasil yang menjadi inspirasi dari 

budaya  Ultras yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah. 

Sumber : http://www.ebc.com.br 
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their ‘elitism’ and ‘superior’ values. They feel their ethical stance justifies 

and makes bearable the perceived social stigma; it is ‘morally’ worth it.”68 

Superioritas merupakan salah satu sifat atau nilai yang dijunjung oleh 

kelompok suporter Ultras. Mereka menganggap diri mereka adalah suporter yang 

paling ‘murni’ dibandingkan kelompok ataupun penggemar sepak bola yang 

lainnya. Komitmen dan juga pengabdian terhadap tim yang mereka dukung terlepas 

mereka kalah atau menang, kemana tim tersebut akan bertanding, selalu 

mendukung bahkan setia berdiri, bernyanyi hingga tak segan untuk konfrontasi 

menjadikan sikap superioritas dan perasaan pendukung paling ‘murni’ itu muncul 

dan tertanam dalam setiap kelompok suporter Ultras.  

Alberto Testa dalam jurnalnya yang meneliti tentang kelompok suporter 

Ultras di Itali berpendapat “Perasaan superioritas terhadap pendukung garis keras 

lainnya merupakan bukti bahwa mereka tergolong sebagai pendukung yang paling 

‘murni’ yang tidak tercemar oleh logika komersialisasi sepak bola moderen 

layaknya ‘orang lain’, dimana para ‘tentara bayaran’ ( para pemain ) diidolakan. 

Dibandingkan dengan ‘pemuda biasa’, mereka ( Ultras ) menekankan akan nilai 

‘elitisme’ dan juga ‘superioritas’ yang dirasa merupakan sebuah moral dan norma 

yang layak untuk mereka ikuti”. 

Perasaan atau nilai superioritas para Ultras tersebut kemudian juga sering 

tercermin dalam setiap aksi yang mereka anggap bahwa mereka juga berhak untuk 

mempengaruhi sepak bola di suatu negara termasuk, asosiasi resmi, klub, 

                                                           
68 Testa, Alberto. "The UltraS: An Emerging Social Movement?" Review of European Studies 1, no. 2 (2009). 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/4574, Diakses pada 28 April 2018, Hal. 58. 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/4574
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masyarakat, bahkan hingga masuk ke ranah yang lebih elit sekalipun yakni politik.69 

Hal inilah yang kemudian dapat terlihat dengan adanya berbagai macam kelompok 

Ultras di Itali yang memiliki ideologi seperti Fasisme dan juga adanya pergerakan 

yang dapat terlihat di Mesir pada masa Arab Spring. Superioritas tersebut juga dapat 

terlihat atau mereka tunjukkan dengan karakteristik kekuatan, keberanian, dan 

‘maskulinitas’ mereka dalam mendukung tim yang mereka cintai. ‘Bersikap keras’ 

bertindak ‘macho’, ‘seksis’ dan homophobic70 disetiap lagu dan nyanyian mereka 

merupakan sebuah bagian penting dari standar sorakan repertoar dari kelompok 

Ultras.71  

Sikap superioritas, keras, dan ‘macho’ tersebut kemudian berimbas akan 

seringnya para Ultras bentrok atapun rusuh dengan aparat keamanan, baik saat 

pertandingan di dalam stadion hingga pasca pertandingan di luar stadion. A.C.A.B 

( All Cops Are Bastard ) atau 1312 ( 1 merujuk huruf A, 3 = C, 1 = A, 2 = B ) 

merupakan singkatan yang muncul pada tahun 1970-an yang berasal dari budaya 

                                                           
69 Taha, Amira, Op.Cit., Hal.35 
70 Homophobic = Homophobia : Sikap rasial atau anti-pati terhadap para pelaku homoseksual. 
Diolah dari : http://www.dictionary.com/browse/homophobic diakses pada kamis, 26 April 2018 
pukul 20.52 WIB 
71 Taha, Amira, Op.Cit., Hal.35. 

Gambar 3 Spanduk A.C.A.B yang dibentangkan oleh salah satu kelompok Ultras di 

Rumania. 

Sumber : https://www.counter-currents.com/2013/04/a-c-a-b-and-romanian-ultras/ 

http://www.dictionary.com/browse/homophobic
https://www.counter-currents.com/2013/04/a-c-a-b-and-romanian-ultras/
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Skinhead di Inggris yang kemudian menjadi bagian dari budaya Ultras yang 

seringkali muncul di atribut para Ultras di seluruh dunia.72  

Selain nilai atau sikap superioritas yang ditunjukkan oleh para Ultras, nilai 

lain yang terkandung dan menjadi sebuah acuan adalah nilai solidaritas dan 

kebersamaan di dalam kelompok Ultras, bahkan dalam kelompok Ultras tertentu 

mereka kemudian bisa bertindak layaknya sebuah ‘keluarga pengganti’ yang di 

dalamnya terdapat sebuah ‘saudara’. 73  Ultras hanyalah persahabatan dan cinta. 

Kedua faktor ini penting jika grup Ultras berfungsi dengan benar. Persahabatan 

terhadap satu sama lain, kecintaan pada aksi Ultras, perasaan hidup dan, tentu saja, 

cinta pada klub. 74  Suatu kelompok harus memberi seseorang rasa aman dan, 

idealnya, bertindak sebagai keluarga pengganti. Penting bagi hubungan 

interpersonal ini untuk diperhatikan dan dihormati karena hanya menghormati para 

anggota satu sama lain yang akan membawa kekompakan dan kesatuan 

kelompok.75 

Alberto Testa berpendapat bahwa 20 tahun terakhir, telah menyaksikan 

peningkatan politisasi gerakan Ultras di Italia, sebuah fenomena yang dapat dilihat 

di negara-negara Eropa dan juga Afrika Utara lainnya, dan itu menandai 

perkembangan identitas kolektif dan sifat superioritas mereka. Proses ini telah 

terjadi terutama karena keyakinan Ultras dalam kemungkinan untuk menolak / 

mengubah hal-hal untuk penyebab umum.76  Penyebab umum ini adalah terkait 

                                                           
72  https://www.counter-currents.com/2013/04/a-c-a-b-and-romanian-ultras/  diakses pada 
Kamis, 26 April 2018 pukul 21.05 
73 Taha,Amira, Op.Cit.,Hal.35 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Testa, Aberto, 2009, Hal.57 

https://www.counter-currents.com/2013/04/a-c-a-b-and-romanian-ultras/
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dengan keberlangsungan hidup para Ultras ( yang biasanya timbul dari sikap dan 

nilai superioritas khususnya ), yang kemudian memunculkan sebuah musuh 

bersama yaitu polisi, media, dan lembaga "sepakbola modern" resmi. Ketika 

penyebab umum tersebut muncul, persaingan tradisional di antara kelompok Ultras 

yang berbeda biasanya dilupakan dan melawan penindasan yang dilakukan oleh 

institusi negara.77 Di Italia, Testa berpendapat bahwa tindakan represi dan juga 

tindakan politisasi yang dilakukan negara khususnya, sebagian besar telah 

mendukung dan membentuk persepsi dan sundut pandang para Ultras bahwa 

kondisi tersbeut merupakan suatu ketidakadilan kepada mereka yang kemudian hal 

ini mengakibatkan Ultras menganggap diri mereka sebagai ‘orang buangan’, ‘orang 

pinggiran’ diantara masyarakat dan yang terjadi kemudian adalah menumbuhkan 

konflik dengan negara dan media.78 

Berikut ini adalah manifesto, visi, dan kode perilaku Ultra Italia, yang 

mencerminkan prinsip dan keyakinan mereka. Hal ini kemudian diadopsi oleh 

banyak kelompok Ultras di seluruh Eropa dan dapat juga dicatat bahwa banyak 

elemennya telah mempengaruhi kelompok Ultras Mesir termasuk solidaritas 

dengan satu sama lain, hubungan konfrontatif dengan pihak berwenang dan polisi, 

dan kegiatan Ultras kunci seperti bepergian dengan tim untuk pertandingan tandang 

dan menampilkan dukungan setelah tim mencetak gol : 

 

 

                                                           
77 Taha, Amira, Op.Cit.,Hal.36 
78 Testa, Op.Cit., Hal.58 
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“MANIFESTO ULTRAS”79 

Ultras harus: 

1. Menolak kontak atau bantuan yang tidak perlu dari klub atau polisi. 

2. Bekerja lebih baik dengan satu sama lain. 

3. Atur perjalanan sendiri ke pertandingan tandang. 

4. Bekerja dengan Ultras dari klub lain dan membuat "Sepak Bola yang 

dikoermisialisasikan" menjadi kurang menarik. 

5. Jangan biarkan diri tertahan oleh penguasa dan selalu membuat  

aksi untuk mendukung tim di tribun stadion pada saat pertandingan. 

6. Mendukung gerakan Ultras. 

7. Ultras per semper ( Ultras untuk selamanya ) 

 

 Terkait dengan identitas fisik Ultras, sebagian besar Ultras menolak untuk 

memakai atribut layaknya penggemar pada umumnya yang memakai syal, kaos 

klub ataupun atribut komersil lainnya, mereka lebih menghindari dan menjauhi 

segala hal yang berkaitan dengan komersialisasi terhadap sepak bola. Namun 

demikian, mereka mempunyai atribut yang menjadi ciri khas mereka yang 

membedakan para Ultras dengan penggemar lainnya. Sebagian besar kelompok 

bahkan memiliki berbagai pakaian mereka sendiri, dengan kaos polo, baju rugby, 

kaus, T-shirt, topi dan selendang yang menyandang logo atau desain grup.80  

Sebagian besar gaya atribut para Ultras bernuansa gelap. Namun, menurut 

Pilz dan Wolki-Schumacher, ada beberapa kondisi tertentu atribut para Ultras lebih 

‘berwarna’ dan berkesan ‘skater-look’ dan yang lain berpakaian kasual seperti 

biasa.81 Warna ataupun jenis, bentuk atribut terkadang mewakili atau menunjukkan 

akan kebanggaan asal, wilayah ataupun klub yang mereka dukung. Pilz dan Wolki-

                                                           
79 Manifesto Ultras aslinya diterjemahkan dari bahasa Italia ke bahasa Jerman oleh situs web AS 
Roma Ultras dan diadopsi oleh situs-situs dari banyak Ultras Jerman. Pilz, Gunther dan Wolki-
Schumacher, 2010, “Overview of the Ultra culture phenomenon in the Council of Europe member states in 

2009”, Leibniz University Hannover, Institute of Sports Science. Hal.10 
80 Ibid. Hal.7 
81 Ibid. 
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Schumacher menyontohkan para Ultras di Jerman yang terkadang memilih ber-

atribut layaknya hooligan yang lebih beratribut kasual, santai, dan berpenampilan 

lebih baik dibandingkan budaya atribut ‘Kuttenfans’ yang cenderung ‘kotor dan 

lusuh’ ( penggemar berpakaian antara lain menggunakan jaket denim cut-off atau 

rompi dengan logo klub dijahit ).82 

4.1.3 Struktur, Organisasi, dan Pembiayaan 

Struktur dan organisasi dari para Ultras merupakan faktor penting dari 

‘kekuatan’ dan keberlangsungan para Ultras, khususnya para Ultras Eropa yang 

dimana menjadi pioneer atau pelopor gerakan Ultras di dunia. Namun demikian, 

level struktur dan organisasi Ultras di Eropa disetiap negara berbeda – beda, 

contohnya beberapa lebih memilih membuat sebuah struktur dan organisasi yang 

lebih formal ( dengan adanya aturan yang baku, pendataan anggota, hingga adanya 

struktur hierarki ) dan beberapa lain lebih memilih struktur yang lebih informal ( 

struktur, aturan, dan keanggotaan yang tidak mengikat ) yang lebih mereferensikan 

seabagai ‘penggemar yang Ultras’ daripada sebagai ‘anggota Ultras’.83  

Beberapa Ultras mengikuti tujuan yang telah dibuat para Ultras Italia 

dengan ‘Manifesto Ultras’nya dan yang lain lebih memilih untuk mengembangkan 

aturan, nilai, acuan dan tujuan yang mereka kembangkan sendiri. Salah satu 

contohnya misalnya di Portugal, secara demokratis memilih capo ( ketua ) 

kelompok pada interval tertentu, sedangkan dalam kasus kelompok lain seorang 

pemimpin, kelompok pemimpin atau "dewan manajemen" (kadang-kadang juga 

disebut "Direttivo") muncul dari waktu ke waktu sebagai hasil dari hirarki 

                                                           
82 Ibid. 
83 Ibid.Hal.10 
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penggemar yang telah terbentuk sebelum-sebelumnya tanpa melalui sebuah 

pemilihan.84 

Proses pengambilan keputusan dalam kelompok Ultras, khususnya Ultras di 

Eropa, sangatlah terorganisir dengan baik. Pengambilan keputusan seringkali 

dibuat oleh ‘komite eksekutif’ yang terdiri tiga hingga empat orang, yang sebagian 

memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab masing – masing, seperti siapa yang 

memimpin dalam nyanyian dan koreografi, mengatur anggaran kelompok, 

mengatur pemberangkatan ketika mendukung klub kesayangan di tempat lawan, 

mengatur jalannya organisasi internal, hingga mengatur untuk memproduksi film, 

tulisan hingga juru foto. Pengambilan terkadang juga melibatkan anggota Ultras 

lain dengan cara demokratis yakni dengan voting. 85    

   Faktor pembiayaan adalah faktor penting dan krusial lainnya di dalam 

kelompok Ultras, hal ini berkaitan dengan keberlangusngan hidup dan kemandirian 

kelompok. Sebagian besar kelompok Ultras lebih memilih untuk menolak bantuan 

dan lebih memilih untuk mandiri, teruatama berkenaan dengan masalah 

pembiayaan untuk mendukung tim atau berbagai macam aktivitas lain, seperti 

mendukung dengan koreografi yang menghadirkan atribut yang tentunya tidaklah 

murah hingga biaya untuk melakukan perjalanan untuk mendukung tim kesayang 

ke kandang lawan, yang sebagian besar dilakukan dengan cara mengumpulkan 

donasi di tribun, dan yang lain membayar untuk mereka melalui biaya keanggotaan 

atau menjual barang dagangan mereka sendiri seperti t-shirt, jaket, atau CD.86 

                                                           
84 Ibid. 
85 Ibid.  
86 Ibid. Hal.13 
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Mereka juga mencatat bahwa pembiayaan sendiri memberi kemandirian Ultras 

untuk mengambil sikap netralitas dan posisi tertentu terhadap dewan klub dan 

pembuat kebijakan tanpa kehilangan kredibilitas untuk sumber pendanaan yang 

dipertanyakan, serta, menunjukkan tingkat komitmen dan pengabdian ekstrim 

mereka kepada tim mereka.87 

4.1.4 Aktivitas Ultras 

Kebanyakan Ultras pada umumnya terutama di Eropa diamana budaya 

Ultras muncul, mereka ingin mendukung tim kesayangan mereka sekreatif dan 

sebaik mungkin sepanjang pertandingan dengan nyanyian, suara, tulisan, gambar, 

hingga gerakan.  

“The Ultras usually work for several weeks on preparing an intro 

choreography, for example, which may be seen for no more than 

20 seconds during a game. They spend around 4,500 euros and 

might employ 200 litres of paint, 7,000 sheets of cardboard, 500 

small flags or twopole banners, 90 metres of cash register roll 

and a 30 by 50 metre section banner.”88 

 

 Dalam wawancara dengan salah satu anggota Ultras di Jerman, Pilz dan 

Wolki-Schumacher mengungkap bahwa Ultras biasanya menyiapkan pembukaan 

koreografi mereka, dimana yang ketika ditampilkan kurang lebih hanya 20 detik 

ketika pertandingan itu membutuhkan kurang lebih sepekan dan menghabiskan 

biaya sekitar 4.500 euro yang dipergunakan untuk 200 liter cat, 7.000 lembar 

kardus, 500 bendera kecil, 90 meter kertas gulung, dan Spanduk berukuran 30 kali 

50 meter. 

                                                           
87 Taha, Amira, Op,Cit. Hal.38 
88 Pilz dan Wolki-Schumacher, Op,Cit. Hal.13 
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 Aktivitas lain para Ultras di Eropa yang kemudian menjadi suatu ciri budaya 

Ultras di Dunia ialah pemakaian kembang api sebagai cara untuk mendukung tim 

kesayangan mereka kala bertanding dan merupakan sebuah manifestasi dari budaya 

Ultras dan bukan sebagai aktivitas kekerasan atau ancaman. 89 kelompok Ultras 

kebanyakan menggunakan flare Bengal, yang menyediakan asap berwarna; dan hal 

inilah yang membedakan antara mereka dan "tukang pukul", yang hanya 

menyebabkan suara menakutkan yang keras dan tidak mereka sukai. Bagi mereka, 

“kembang api adalah elemen gaya dari budaya Ultra yang sebanding dengan 

tampilan koreografi atau nyanyian kreatif mereka - hanya lebih emosional dan lebih 

menarik mata.90 

 Selain berkaitan dengan aktivitas mendukung tim kesayangan mereka, para 

Ultras juga melakukan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan hubungan sosial 

kemasyarakatan. Mengutip dari Pilz dan Wolki-Schumacher, Sejak tahun 2005, 

aktivitas Ultras yang berkaitan dengan hubungan sosial meningkat, aktivitas 

tersebut contohnya ialah beberapa menjual biskuit di pasar Natal, mengumpulkan 

uang atau gelas plastik yang dapat dikembalikan (di mana deposit telah dibayarkan 

di stadion) yang kemudian diperuntukkan untuk anak-anak yang terkena leukemia 

dan mengatur konser untuk asosiasi yang dibentuk untuk mendukung pusat 

pemuda.91  

Selain itu, para Ultras tersebut tidak hanya terlibat dengan aktivitas sosial 

yang menangani satu isu spesifik saja, melainkan para Ultras juga turut dalam 

                                                           
89 Taha, Amira, Op,Cit,. Hal.39 
90 Ibid. 
91 Pilz dan Wolki-Schumacher, Op,Cit., Hal.15 
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kegiatan sosial yang berbasis berkelanjutan yang contohnya ialah dalam upaya 

untuk melawan diskriminasi dalam sepak bola dan membawa lebih banyak integrasi 

dan beberapa kelompok Ultras, misalnya di Italia, Israel dan Jerman, telah 

meluncurkan proyek komunitas mereka sendiri..92 Dalam aktivitas proyek yang 

mereka jalan tersebut diantaranya berkaitan dengan sepak bola yang turut serta 

menggandeng para imigran muda atau atau proyek untuk membantu pengungsi dan 

pencari suaka, misalnya dengan mengatur konseling pribadi, membawa mereka 

bersama mereka ke stadion secara gratis baik sebagai kelompok atau sebagai 

individu atau mengumpulkan sumbangan pakaian.93 

4.2 Ekspansi Ultras ke Afrika Utara, Tunisia, dan Mesir 

 Arena sepak bola di Afrika Utara sebagian besar telah membuka jalan bagi 

perluasan gerakan Ultras, termasuk popularitas sepak bola, memenangkan 

kejuaraan kontinental, dan kehadiran serikat dan asosiasi penggemar klasik. 

Namun, asosiasi klasik semacam itu sebagian besar terhubung dengan dewan 

manajemen klub olahraga yang memungkinkan mereka menghadiri pertemuan 

tertutup dan akhirnya mendapat dukungan finansial sebagai imbalan untuk 

memberikan legitimasi kepada dewan tersebut ketika mereka berbicara atas nama 

para penggemar.94 Seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa akar 

budaya Ultras berasal dari Brasil yakni Torcida Organizada yang populer pada 

tahun 1950-an yang kemudian diadopsi oleh para suporter atau fans klub sepak bola 

di Eropa khususnya di Italia pada dekade awal tahun 1970-an.  

                                                           
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Taha, Amira, Op,Cit,. Hal.52 
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 Budaya Ultras sendiri kemudian menyebar ke arah Afrika Utara. Budaya 

Ultras di kawasan Afrika Utara sendiri hampir tidak ada perbedaan dengan dengan 

saudara mereka di Eropa. Menurut Amira Taha yang mengutip dari Buku Kitab Al-

Ultras Gamal Beshir, budaya Ultras mulai masuk ke Afrika Utara pada dekade 

tahun 1989-an yang dimulai di Libya yang dimana disebabkan oleh kedekatannya 

dengan Eropa dan di mana para penggemar sepak bola sering bepergian ke Italia 

untuk menghadiri pertandingan. Kelompok yang dibentuk itu dengan cepat 

dihancurkan dan dibubarkan oleh rezim Gaddafi yang takut terhadap gerakan 

pemuda.95  

Kemudian Tunisia, di mana gerakan Ultras mulai berkembang secara efektif 

pada tahun 2002. Mereka ditentang oleh pasukan polisi mulai tahun 2009 setelah 

beberapa episode kekerasan, yang akhirnya menyebabkan pembubaran semua 

kelompok Ultras Tunisia pada tahun 2010. Mesir Ultras Ahlawy memberikan 

ucapan solidaritas dengan rekan-rekan Tunisia mereka yang dengan membuat 

spanduk dengan slogan “Solidarité Avec Grouper Tunisiens” (Solidaritas dengan 

Kelompok-kelompok Tunisia) di salah satu pertandingan yang lebih jauh hal ini 

mnunjukkan atas rasa memiliki dan solidaritas gerakan lintas batas. 96  Namun 

demikian para Ultras Tunisia masih terus dapat menghadiri pertandingan untuk 

mendukung tim mereka tetapi mereka dilarang untuk membuat sebuah koreografi, 

atribut dan menggunakan kembang api, dua dari kegiatan paling penting untuk 

setiap grup Ultras.97  

                                                           
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ibid.Hal.53 
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98 

Ekspansi budaya Ultras kemudian berlanjut ke Maroko. Kelompok Ultras 

pertama kali terbentuk di Maroko pada tahun 2005 dan juga ke Aljazair pada tahun 

2007 yang dimana di Aljazair perkembangan budaya Ultras terkesan lambat sebagai 

akibat dari kurangnya anggota dan juga aktifitas pendaan di dalamnya.99 

Di Mesir sendiri, budaya Ultras benar – benar terbentuk pada tahun 2007, 

kondisi tersebut dapat dikatan sebuah keterlambatan dibandingkan dengan negara 

– negara Afrika Utara lainnya. Namun dengan keterlambatan tersebut para Ultras 

di Mesir kemudian belajar dari para Ultras sebelumnya yang telah terbentuk di 

negara – negara Afrika Utara untuk dapat menjadikan budaya Ultras lebih berhasil 

                                                           
98 “Kepada Saudara-saudara kita di Mesir: Terima kasih kepada mereka yang mendukung kami dan 
yang akan mendukung kami di pertandingan final. Tetapi kami ingin memberi tahu Anda bahwa 
Taraji tidak membutuhkan Anda untuk mendukungnya. Ahly adalah tim yang mewakili negara Anda 
dan lebih layak mendapat dukungan Anda. Jadilah saudara satu sama lain dan jangan biarkan 
sepakbola membuat Anda tersesat atau revolusi ini tidak akan terjadi. Bersorak untuk tim dari 
negara Anda dan untuk saudara Anda dan Anda akan berterima kasih untuk ini. Juga, untuk fans 
Ahly, kita adalah saudara dan tidak ada sepakbola atau lapangan yang dapat membedakan kita. 
Hubungan antara Tunisia, Mesir dan semua orang Arab melampaui semua hal ini; sangat susah 
bagi yang kalah dan semoga beruntung untuk pemenangnya. ”. Diambil dan diterjemahkan dari 
Taha, Amira, 2015,” The Ultras in Egypt : Political Role Before and After January 25th, 2011”, American 
University in Cairo. Dept. of Political Science. Hal.66. 
99 Ibid. 

Gambar 4 : Ucapan yang berasal dari halaman Facebook Ultras Tunisia Esperance Sportive du Tunis atas 

aksi solidaritas yang diberikan Ultras Mesir 

Sumber : Taha, Amira, 2015,” The Ultras in Egypt : Political Role Before and After January 25th, 2011”, 

American University in Cairo. Dept. of Political Science. Hal.66 
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di Mesir. 100  Pada tahun 1996, Kelompok suporter dari klub Al Ahly telah 

melakukan pengorganisasian kelompok suporter mereka, hingga kemudian mereka 

melakukan terobosan dengan melakukan pengorganisasian kelompok suporter 

mereka melalui situs wes dan forum internet yang kemudian juga diikuti oleh 

kelompok suporter dari klub Zamalek.101  

Forum-forum ini kemudian memungkinkan para penggemar untuk 

mengatur diri mereka sendiri dan merencanakan kehadiran dan kegiatan selama 

pertandingan, dan memimpin pembentukan Ahly Lovers Union (ALU) dan Al-Ahly 

Fans Club (AFC) pada tahun 2005, yang ditetapkan sebagai organisasi non-

pemerintah yang terdaftar. 102  Secara paralel, penggemar Zamalek menciptakan 

Zamalek Lovers Union (ZLU), yang bersama dengan ALU menjadi benih untuk 

Ultras Ahlawy (UA) dan Ultras White Knights (UWK) yang didirikan pada 2007.103 

4.2.1 Keterkaitan Dengan Kelompok Peretas Komputer Takriz 

Perkembangan budaya Ultras di kawasan Afrika Utara, khususnya Tunisia 

dan Mesir, juga tidak lepas dari adanya campur tangan para kelompok peretas 

komputer yang kemudian lebih dikenal dengan Takriz. Takriz atau yang dapat 

disebut sebagai Takrizard merupakan sebuah jaringan kelompok hacker atau 

peretas komputer yang terdapat dikawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang 

beranggotakan banyak sekali kalangan dan juga latar belakang, maka dari itu susah 

                                                           
100 Ibid. Hal. 54 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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sekali untuk mendeteksi pergerakan kelompok ini. Dapat dikakatan bahwa Takriz 

ini adalah Anonymous versi Afrika Utara dan Timur Tengah.104  

Selama lebih dari satu dekade, ultras di Kawasan Afrika Utara dan Timur 

Tengah, khususnya Tunisia dan Mesir telah menjalin hubungan dengan Takriz, 

sebuah "kelompok pemikir cyber dan jaringan perlawanan misterius" yang 

didirikan pada tahun 1998, yang namanya adalah kata-kata kotor jalanan yang 

mengekspresikan perasaan frustrasi.105  

“So we turned up the heat in the stadiums and started boiling the 

Internet..”106 

Kedekatan dan kerja sama para Ultras di mulai pada tahun 1999, ketika 

beberapa anggota Takriz di Tunisia menghadiri pertndingan sepak bola piala 

Tunisia yang berakhir dengan bentrokan dan kerusuhan, yang menyebabkan 

beberapa orang menjadi korban.107 Dalam kerusuhan seusai pertandingan tersebut, 

kemudian para aktivis Takriz melihat semangat yang militan dari para kelompok 

suporter bola Ultras, yang kemudian untuk melakukan kerja sama dengan membuat 

sebuah web forum di internet yang digunakan sebagai sarana untuk melakuakan 

                                                           
104 Pollock, John,2011,”How Egyptian and Tunisian Youth Hacked The Arab Spring”,MIT Technology 
Review https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/ diakses pada 30 April 2018 
pukul 19.06 WIB. 
105 Ibid. 
106 Dorsey, James, 2012, “Pitched Battles : The Role of Ultra Soccer Fans in The Arab Spring – 
Analysis”, https://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-
fans-in-the-arab-spring-analysis-2/ diakses pada 30 April 2018 pukul 19.15 WIB.  
107 Ibid. 

https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/
https://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
https://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
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kordinasi. 108  Web froum tersebut kemudian menyebar dikalangan para Ultras 

Tunisia dan juga di Mesir, Aljazair, Libya, dan Maroko.109 

Pada tahun 2009, para Ultras dan Takriz memutuskan untuk melakukan 

sebuah mobilisasi.110 James Dorsey, dalam wawancara dengan salah satu anggota 

Takriz yang ikut turut dalam mengembangkan web forum, Foetus, “Jadi kami 

menjadikan semangat di stadion yang panas, dan kemudian menyebarkan semangat 

tersebut melalui internet”.111 Dalam mobilisasi tersebut, para Ultras dan Takriz 

bukan hanya menggunakan web forum yang telah mereka ciptakan, tetapi juga 

menggunakan sosial media, seperti facebook untuk melakukan mobilisasi.112 

4.3 Ultras dan Arab Spring  

Argumen terkait hubungan antara sepak bola dan politik sejatinya telah 

mengemuka sejak dahulu. Sepak bola dapat menunjukkan sebuah peranan penting 

terkait dalam merubah lanskap atapun jalannya suatu perpolitikan dengan 

menyoroti masalah mendasar yang terdapat di masayarakat dan memberikan sebuah 

wadah untuk bersuara bagi masayarakat ataupun orang – orang yang 

terpinggirkan.113 

Meskipun kondisi tersebut pada saat ini telah berkurang secara signifikan 

dengan banyaknya peningkatan kesejahteraan sebagai hasil dari industrialisasi di 

                                                           
108 Ibid. 
109 Pollock, John,2011, “How Egyptian and Tunisian youth hacked the Arab Spring”, MIT Technology 
Review. https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/ diakses pada 30 April 2018 
pukul 18.30 WIB 
110 Dorsey, James, 2012, Op.cit. 
111 Dorsey, James, 2012, Op.Cit. 
112 Ibid. 
113  Cullimore, Ben,2015,”The Rise and Fall of Left Wing Football”, A World Of Ultras, 
https://thesefootballtimes.co/2015/02/19/the-rise-and-fall-of-left-wing-football/ diakses pada 2 
Mei 2018 pukul 18.00 WIB 

https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/
https://thesefootballtimes.co/2015/02/19/the-rise-and-fall-of-left-wing-football/
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dunia sepak bola, kondisi tersebut tidak berlaku di beberapa negara – negara yang 

masih ke dalam status negara berkembang, contohnya negara – negara yang berada 

di kawasan Afrika Utara, khususnya Tunisia dan Mesir, dimana sepak bola tetap 

menjadi kendaraan untuk dapat mewujudkan perubahan sosial dan cara untuk 

membangga-banggakan keyakinan politik mereka dengan bangga. 114  Politisasi 

terhadap dunia sepak bola, khususnya terhadap para suporter dalam hal ini Ultras, 

masih dapat terlihat di mayoritas negara – negara di kawasan Afrika Utara, yang 

contohnya terdapat di Tunisia dan Mesir. 

Arab Spring115, menjadi salah satu contoh dimana masih terdapat peranan 

dan hubungan dunia sepak bola dengan tatanan politik dan menjadi sebuah 

kendaraan untuk dapat mewujudkan perubahan sosial. Negara tempat semuanya 

dimulai, Tunisia, memulai protes mereka dan memberontak melawan rezim 

pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali, pada 20 Desember 2010, tiga hari setelah 

Bouazizi membakar dirinya sendiri. Negara dan rakyatnya, seperti kebanyakan 

negara di Timur Tengah, telah lama menderita karena korupsi pemerintah, 

penindasan, kurangnya kebebasan dan hak, tirani, pelanggaran hak asasi manusia, 

sektarianisme dan kemiskinan.116  

Tunisia sendiri memiliki sejarah sepak bola yang panjang dan memiliki 

segudang prestasi, dimana Tunisia memenangkan Piala Afrika pada 2004 melawan 

                                                           
114 Ibid. 
115 Pada 17 Desember 2010 di Tunisia, seorang pria yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang 
telah mengeluh tentang pelecehan aparatur keamanan pemerintahan. Mohammed Said Bouazizi, 
berusia 26 tahun, jenuh dengan siksaan dan pelecehan terus-menerus, membakar dirinya sendiri, 
sebuah langkah yang akan selamanya mengubah tidak hanya Tunisia, tetapi juga seluruh Timur 
Tengah. Pengorbanan ini memicu apa yang banyak label sebagai "Musim Semi Arab" atau “Arab 
Spring”. https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-
tunisia-egypt-and-libya diakses pada 2 Mei 2018 pukul 19.00 
116 Ibid. 

https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-tunisia-egypt-and-libya
https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-tunisia-egypt-and-libya
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Maroko dan mendapatkan tempat kedua runner-up pada 1965 dan 1996. Mereka 

telah tampil di Piala Dunia empat kali, dengan penampilan terakhir mereka di 

Jerman pada 2006. dan negara ini adalah rumah bagi salah satu klub terbesar Afrika 

di Esperance, yang telah memenangkan Liga Champions CAF pada dua 

kesempatan pada tahun 1994 dan turnamen edisi terakhir di 2011.117 

Terlepas dari keberhasilan negara di lapangan sepakbola, federasi sepak 

bola selama era Ben Ali telah lama dilanda kontroversi. FTF (Federasi Sepakbola 

Tunisia) didirikan pada tahun 1957 dan bergabung dengan FIFA dan CAF pada 

tahun yang sama pada tahun 1960. Federasi telah dituduh dengan tuduhan terdapat 

campur tangan pemerintah dan campur tangan (presiden federasi olahraga tidak 

dapat dipilih tanpa restu dari federasi partai yang berkuasa dalam pemerintahan), 

terutama berkenaan dengan pemerintahan presiden kontroversial Ali Hafsi. 

Pemerintahan Hafsi penuh dengan tuduhan korupsi, pengaturan pertandingan, dan 

kecurangan suara yang menurut banyak orang membuatnya mendapat posisi 

pertama.118 

Kondisi inilah yang kemudian menjadi penyulut kekecewaan para suporter 

sepak bola di Tunisia sehingga pada tahun 2005 tepat dimana diadakannya Final 

Piala Tunisia, para Ultras meneriakkan slogan anti-pemerintahan Ben Ali dan juga 

menghina putra pemimpin Tunisia tersebut, Chiboub, yang menghadiri 

pertandingan tersebut dan dipaksa untuk pergi sebelum waktunya.119 Dan tahun 

2009 setelah beberapa episode kekerasan, pemerintah Ben Ali bereaksi yang 

                                                           
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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akhirnya menyebabkan pembubaran semua kelompok Ultras Tunisia pada tahun 

2010 yang kemudian Ultras Ahlawy Mesir memberikan ucapan solidaritas dengan 

rekan-rekan Tunisia mereka yang dengan membuat spanduk dengan slogan 

“Solidarité Avec Grouper Tunisiens” (Solidaritas dengan Kelompok-kelompok 

Tunisia) di salah satu pertandingan yang lebih jauh hal ini mnunjukkan atas rasa 

memiliki dan solidaritas gerakan lintas batas. 120  Pada November 2010, Ultras 

Tunisia bentrok dengan aparat keamanan setelah pertandingan kejuaraan Piala 

Afrika antara Esperance Sportive du Tunis dan TP Mazembe dari Republik 

Demokratik Kongo, beberapa pekan sebelum terjadinya peristiwa bakar diri 

pedagang buah Mohammed Bouazizi di kota Sidi Bouzid.121 

Kondisi Tunisia yang demikian kemudian memunculkan protes damai 

mengecam rezim otoritatif  Ben Ali yang dipenuhi dengan korupsi, tingkat 

pengangguran yang tinggi dan inflasi makanan. Namun, protes tersebut disambut 

dengan tanggapan keras dari pasukan pemerintah, menyebabkan kematian sekitar 

300 jiwa dan melukai ribuan lainnya. Meskipun kekerasan dan pertumpahan darah, 

ketekunan, pengorbanan, kesabaran, dan keberanian Tunisia membuahkan hasil 

pada 14 Januari 2011 ketika diumumkan bahwa Ben Ali melarikan diri dari negara 

itu, mengakhiri kekuasaan 23 tahunnya.122  

Dalam kondisi demikian Ultras di Tunisia bekerja sama dengan Takriz yang 

bertugas dalam pengumpulan masa, pengkomunikasi, dan juga sebagai aktor 

propaganda di jaringan internet seperti sosial media Facebook, Twitter, Youtube 

                                                           
120 Taha, Amira, Op.Cit. 
121 Diolah dari http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-
fans-in-the-arab-spring-analysis-2/ Diakses pada Selasa 17 Juni 2014 Pukul 13.45 
122 Ibid. 

http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
http://www.eurasiareview.com/24122012-pitched-battles-the-role-of-ultra-soccer-fans-in-the-arab-spring-analysis-2/
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hingga melakukan hacking terhadap situs – situs pemerintah, sedangkan Ultras 

sendiri lebih berperan sebagai aktor gerakan sosial yang turun ke jalan yang 

langsung berhadapan dengan aparat kemanan negara yang kemudian melakukan 

protes, demonstrasi, melakukan konfrontasi terhadap aparat negara dan melindungi 

para demonstran lainnya.123 

Beralih ke Mesir, dimana Tim Nasional Mesir memiliki sejarah 

kemenangan piala Afrika secara beruntun yakni pada tahun 2006, 2008, dan 

2010.124  Prestasi tersebut kemudian menjadikan Mesir memiliki posisi ke-9 di 

daftar klasemen negara – negara yang tergabung dalam FIFA pada bulan Juli 2010, 

posisi tersebut merupakan posisi Mesir terbaik sepanjang sejarah pesepak bolaan 

Mesir sejak mereka terbentuk pada tahun 1921 dan bergabung dengan FIFA pada 

tahun 1923.125 Namun demikian, sepak bola di Mesir merupakan sebuah alat politik 

yang paling sering digunakan oleh rezim Hosni Mobarak dan juga alat yang 

digunakan untuk menggulingkan rezim pemerintahannya. 

Hosni Mobarak, ia sering muncul di Stadion Internasional Kairo untuk 

menonton pertandingan, membagikan medali dan mengucapkan selamat kepada 

para pemain untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dan kepopuleran. Mubarak 

juga menggunakan media untuk keuntungannya, dengan contoh besar dalam cara 

dia menghasut perang media melawan Aljazair. Klub di Mesir juga sebagian besar 

di bawah kepemilikan pemerintah dan militer, yang juga ikut campur dan terlibat 

                                                           
123 sumber dari https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/ Pollock, John. 2011. 
How Egyptian and Tunisian Youth Hacked The Arab Spring. 
124 Almasri, Omar,2012, “The State Of Football In Pre and Post-Revolution Tunisia, Egypt, And 
Lybia”, Sabotage Times. https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-
post-revolution-tunisia-egypt-and-libya diakses pada 3 Mei 2018 pukul 15.59 WIb 
125 Ibid. 

https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/
https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-tunisia-egypt-and-libya
https://sabotagetimes.com/football/the-state-of-football-in-pre-and-post-revolution-tunisia-egypt-and-libya
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dalam cara liga domestik dijalankan.126 Dalam rezim Mubarak, setiap prestasi yang 

diperoleh oleh klub atapun tim nasional Mesir, merupakan hasil kerja dari rezim 

Mubarak.127 

Namun dari segudang prestasi yang telah diperoleh dan juga berbagai 

macam bentuk pencitraan yang dilakukan oleh rezim Mubarak, hal tersebut tidak 

menggambarkan secara nyata bagaimana kondisi di dalam stadion. Mengutip dari 

Tesis Amira Taha, yang melakukan wawancara dengan salah satu anggota Ultras 

Zamalek Ahmad Gafaar yang menggambarkan ‘hubungan’ Ultras dengan aparat 

keamanan rezim Mobarak, 

” If you go to the stadium and saw how some policeman on a horse 

could lash member of Ultras with a whip for no apparent reason, 

you will understand the nature of the relationship between the 

police and the Ultras group.....”128 

    “Jika anda pergi ke stadion, anda akan melihat bagaimana beberapa polisi 

memukul anggota – anggota Ultras dengan cambuk tanpa alasan yang jelas, anda 

akan memahami bagaimana hubungan alami yang terjadi antara Ultras dengan 

Polisi...”. Dan beberapa anggota Ultras yang telah diwawancarai menyetujui akan 

bagaimana sikap agresif dan keras para aparat keamanan sejak awal tahun 2007.129 

Contoh lain dari sikap tersebut ditunjukkan ketika terdapat pertandingan penting 

para Polisi atau aparat keamanan menahan Ultras Cappo atau Ketua Ultras selama 

durasi pertandingan dan alasan bahwa merekalah yang bertanggung jawab ketika 

                                                           
126 Ibid. 
127 Taha, Amira, Op,Cit. Hal.50 
128 Ibid.Hal.74 
129 Ibid. 
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muncul kerusuhan.130 Para aparat keamanan ataupun Polisi kemudian seringkali 

mencari – cari Ketua kelompok tersebut dengan melakukan penggeledahan 

terhadap para Ultras yang diantaranya membawa alat – alat musik, spanduk, 

kembang api ketika memasuki tribun stadion yang terkadang proses ini disertai 

dengan tindakan yang memalukan dengan menyuruh para anggota Ultras untuk 

menanggalkan pakaian mereka.131 

Kondisi – kondisi tersbut seringkali dialami oleh para Ultras pada masa-

masa sebelum terjadinya gejolak revolusi di Mesir yang terjadi pada tanggal 25 

Januari 2011. Para Ultras seringkali dan masih terlihat takut dengan kekuatan dan 

kekuasaan para polisi dan aparat keamanan yang sering menggunakan tindakan 

kekerasan. 132 Selain berhadapan dengan aparat keamanan ataupun Polisi di setiap 

pertandingan di stadion, Ultras juga berhadapan dengan media dengan memberikan 

citra yang buruk bagi mereka.  

Pada tahun 2009, satu program TV menyiarkan video yang sangat normal 

dari beberapa anggota Ultras yang dengan santai merayakan salah satu ulang tahun 

teman-teman mereka, namun TV tersebut memasukkan pesan yang dimuat dengan 

judul sebagai berikut : “Ini adalah penggemar sepak bola baru: pecandu narkoba, 

homosexual, dan pemberontak”.133 Pesan dari rezim tampaknya jelas: merusak citra 

kelompok Ultras, di antara keluarga mereka, teman-teman dan masyarakat pada 

umumnya. Dan karenanya setelah penayangan video tersebut, penangkapan besar-

                                                           
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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besaran dilakukan pada anggota Ultras yang menandakan dimulainya pertarungan 

besar antara kelompok dan aparat keamanan negara.134 

Mohamed Gamal Beshir membagikan naskah video yang muncul di 

Youtube pada 22 Januari 2011 yang mengajak orang untuk bergabung dengan 

demonstrasi yang direncanakan pada 25 Januari dan meyakinkan mereka bahwa 

Ultras akan dapat melindungi mereka di jalanan. Video itu juga menunjukkan klip 

bentrokan antara Ultras Ahlawy dan Ultras White Knight dengan polisi, dan klip 

anggota Ultras bersorak "Tunisia ... Tunisia!".135  

Secara resmi Ultras Ahlawy dan Ultras White Knights tidak berpihak pada 

revolusi. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Ultras Ahlawy di halaman resmi 

Facebook mereka pada 23 Januari 2011, menyatakan bahwa grup tersebut adalah 

kelompok olahraga dan tidak memiliki afiliasi politik dan karenanya, tidak akan 

ambil bagian dalam demonstrasi 25 Januari. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa 

setiap anggota individu bebas mengambil pendirian sendiri dan bahwa sikap 

anggota individu tidak mencerminkan pendirian kelompok tersebut.136 Pesan yang 

sama yang ditegaskan kembali oleh Facebook resmi Ultras White Knights pada 24 

Januari 2011.137 

Namun demikian banyak sekali terdapat anggota Ultras yang turut bagian 

dalam protes dan demo yang terjadi di Tahrir Square pada tanggal 25 Januari 2011. 

                                                           
134 Ibid. 
135 Ibid. Hal.77 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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Melihat kondisi ini, Amira Taha, mengutip argumen dari jurnalis Sherif Tarek yang 

berpendapat : 

"The Ultras Group is based on friendship, even if you are a 

newcomer, you must be in the circle of friends. Therefore, when some 

members decide to go to Tahrir Square [the revolution center] it is 

easy for them to persuade their colleagues to participate .... "138 

 

“Grup Ultras didasarkan pada persahabatan, bahkan jika Anda adalah 

pendatang baru, Anda harus berada dalam lingkaran teman-teman itu. Oleh karena 

itu, ketika beberapa anggota memutuskan untuk pergi ke Tahrir Square [pusat 

revolusi] itu mudah bagi mereka untuk membujuk rekan-rekan mereka untuk ikut 

serta .... ". Di Lapangan Tahrir, kehadiran para anggota Ultras selalu sangat terlihat 

dengan cara protes yang terorganisir dan disiapkan dengan baik. Terlepas dari 

preferensi politik yang berbeda dari anggota kelompok Ultras individu, mereka 

sepenuhnya berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa 18 hari karena "cinta mereka 

untuk Mesir".139  

Pada tanggal 28 Januari dan selama Pertempuran Unta, sebagian besar 

anggota Ultras berpendapat bahwa kehadiran mereka memainkan peranan penting 

dengan membantu meyakinkan para pengunjuk rasa serta melindungi mereka dari 

kebrutalan polisi.140 Dengan bentrokan-bentrokan yang terjadi di luar stadion dan 

batas-batasnya, dinamika pertentangan antara kelompok penggemar dan polisi telah 

secara dramatis mengubah pergerakan arena untuk pertikaian ke ruang publik dan 

                                                           
138 Ibid.  
139 Ibid. 
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membuat klaim yang tidak hanya dari Ultras, tetapi dari Mesir massa pada 

umumnya, "Roti, Kebebasan, Keadilan Sosial / Martabat Manusia".141 

4.4 Kondisi Mesir Sebelum Arab Spring 

 Pada bagian ini, sedikit menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi baik 

itu ekonomi, sosial dan politik Mesir sebelum terjadinya revolusi atau Arab Spring. 

Sebagian besar negara – negara di kawasan Afrika Utara dan Timur tengah 

merupakan negara – negara dengan sistem pemerintahan yang menganut 

diktatorisme, otoritarian, hingga monarki. Mesir merupakan diantara negara – 

negara tersebut dengan pemimpinnya mengemban tugas sebagai pemimpin negara 

lebih dari 10 tahun, Hosni Mobarak selama 30 tahun. 

Jauh sebelum munculnya Arab Spring dan gelombang protes yang dimulai di 

Tunisia yang kemudian merembet ke Mesir pada tahun 2011, di Mesir sendiri telah 

terjadi sebuah protes menentang adanya perubahan terhadap pemerintah. Protes 

tersebut kemudian dikenal dengan protes “Kefayah” pada tahun 2005, yakni protes 

yang bertujuan untuk perubahan di Mesir khususnya terkait dengan sisitem politik 

dan pemerintahan yang diakibatkan adanya wacanna dan indikasi rezim 

pemerintahan Hosni Mobarak akan melakukan transfer politik dan diteruskan oleh 

anak dari Hosni Mobarak, yakni Gamal Sayed Mobarak.142 

Protes untuk perubahan Mesir yang lebih dikenal dengan sebutan protes 

ataupun gerakan “Kefayah” ini sejatinya dimulai pada 12 Desember 2004 dimana 

terdapat belasan orang yang berkumpul dan menyuarakan tuntutan terkait dengan 

                                                           
141 Ibid. 
142 Osman, Tarek,2010,”Egypt on the Brink”, Yale Universiti Press, Hal.136 
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kebebasan berekspresi di depan kantor mahkamah agung di Mesir sembari 

membentangkan spanduk yang bertuliskan “Tidak mewariskan kekuasaan” “ 

Turunlah Hosni Mobarak” dan “Gerakan Prubahan Untuk Mesir.....Kefayah ( 

Cukup )”.143 

Kefayah adalah sebuah gerakan penekan yang menggabungkan berbagai 

kelompok politik lainnya. Dalam sebuah dokumen yang disusun oleh 300 

intelektual Mesir, kelompok-kelompok anggota sepakat untuk menyuarakan 

tuntutan untuk perubahan nyata di Mesir, termasuk mengakhiri korupsi dan 

mengharapkan sistem politik yang adil.144 

Kefaya kemudian mulai mengadakan protes di lingkungan kelas pekerja dan 

gubernur miskin - jauh dari lokasi tradisional untuk protes, seperti Kantor Media 

dan Jurnalis, kantor jaksa agung, Tahrir Square dan di luar parlemen. Pada 25 Mei 

2005, hari yang dijadwalkan untuk referendum tentang amandemen Pasal 76, 

beberapa aparat melecehkan demonstran perempuan dalam demonstrasi di luar 

Kantor persatuan pers di Mesir dan juga pasukan keamanan menyerang puluhan 

aktivis. Pada bulan September tahun yang sama, gerakan itu menggelar unjuk rasa 

pada hari pemilihan presiden. Sekitar 10.000 warga ikut ambil bagian, berbaris 

mengelilingi Kairo dan meneriakkan slogan-slogan melawan Mubarak, putranya 

Gamal dan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly.145 

Gerakan ini terus aktif hingga 2008, ketika bergabung dengan protes massa 

di Mahalla al-Kubra, di mana pada 6 April pekerja pabrik melakukan pemogokan. 

                                                           
143  Diolah dari http://www.egyptindependent.com/kefaya-origins-mubaraks-downfall/ diakses 
pada 8 Juli 2018 pukul 11.13 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
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Ribuan orang Mesir di seluruh negeri berpartisipasi dalam aksi mogok karena 

solidaritas dengan para pekerja. Namun, peran gerakan itu sangat berkurang oleh 

aktivitas pasukan keamanan sejak saat itu.146  

Pada tahun 2010, dalam survei yang dilakukan oleh Gallup, lebih dari 80% 

orang Mesir mengatakan mereka setuju dengan pernyataan "Bergerak menuju 

demokrasi yang lebih besar akan membantu kemajuan." Ini dikatakan lebih dari 

pada mayoritas masyarakat lainnya yang disurvei. 147  Masyarakat Mesir juga 

mengatakan salah satu aspek yang paling mereka kagumi tentang Barat, selain 

teknologinya, adalah cita-cita demokrasi.148 

 

                                                           
146 Ibid. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana Ultras yang turut 

terlibat dalam aksi revolusi yang dikenal dengan Arab Spring, yang kemudian 

muncul dan berubah peran menjadi sebuah gerakan sosial, khususnya di Mesir. 

Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai "serangkaian kinerja, pertunjukkan, 

dan kampanye yang kontroversial yang digunakan orang biasa untuk membuat 

klaim kolektif pada orang lain". 149  Tarrow lebih lanjut menambahkan bahwa 

gerakan sosial adalah "tantangan berkelanjutan untuk pemegang kekuasaan atas 

nama populasi yang kurang beruntung yang hidup di bawah yurisdiksi atau 

pengaruh dari pemegang kekuasaan tersebut".150  

Mengutip dari hasil wawancara Ziad Assem Naboulasi dengan Dr. Rabab 

El-Mahdi yang mengutarakan bahwa Ultras merupakan sebuah gerakan sosial, 

diamana Ultras berasal dari berbagai macam kalangan dan kelas, mereka termasuk 

merupakan gerakan grassroot, yang dimana selalu menentang otoritas dan aparat 

keamanan dan hal tersebut merupakan ciri dari gerakan sosial.151 Lebih jauh lagi 

untuk melihat tentang munculnya Ultras sebagai gerakan sosial pada masa Arab 

Spring, penulis menggunakan konsep Proses Politik atau Political Process yang 

berangkat dari Charles Tilly yang kemudian lebih dijelaskan lagi oleh Douglas 

McAdam. Dalam Political Process, gerakan sosial dianggap sebagai sebuah cara 

                                                           
149 Tilly, Charles,1993,” Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performances”, Berkeley 

Journal of Sociology, Vol. 38 (1993-1994), University of California. Hal.5 
150  Tarrow, Sidney, 2011,”Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics”. Cambridge 

University Press. Hal.21 
151 Naboulasi, Ziad.A,2014,”More than Just Chanting : The Role of the Egyptian Football Ultras in Authoritarian 
Regime The Case of Ultras Ahlawy”, Schol of Arts and Sciences, Lebanese American University. Hal.51 
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yang rasional dari kelompok – kelompok yang terpinggirkan untuk memperoleh 

akses kedalam sistem untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan 

menggunakan cara – cara yang non-formal. Selain itu, gerakan sosial dianggap juga 

sebagai hasil dari kerentanan sistem dari pemangku kekuasaan yang memunculkan 

ketimpangan di populasi dibawah yuridiksinya.  

Lebih jauh lagi, Douglas McAdam kemudian menjelaskan terdapat 3 faktor 

penentu munculnya sebuah gerakan sosial berdasarkan Political Process. 1. 

Political Opportunities ; 2. Cognitif Liberation ; 3. Organizational Strength. 

5.1 Political Opportunities ( Peluang - Peluang Politik ) 

 Peluang – peluang politik dimaksudkan merupakan suatu kondisi 

keselarasan dan sinergitas antara kelompok sosial dengan arena politik di 

sekitarnya. Dengan kata lain, suatu kelompok harus dapat beradaptasi dan menyatu 

dengan lingkungan sistem politik, yang salah satu diantaranya dengan melakukan 

sebuah perubahan pada sistem politik tersebut jika diperlukan. Lebih lanjut lagi, 

peluang – peluang politik ini juga terkait dengan kebijakan, kondisi sosio-ekonomi 

dan budaya, dan tingkat represif negara terhadap masyarakat yang menimbulkan 

gejolak sosial. 

5.1.1 Kebutuhan Dasar dan Public Sphere yang Kurang Terpenuhi 

Hingga Tindak Persekusi di Mesir. 

Korupsi, masalah demografi yang kemudian berimbas pada kurang 

tersediannya lapangan pekerjaan, pelanggaran HAM dan tindakan represif, 

hingga isu spesifik seperti permasalahan Ultras juga terdapat di Mesir. Jauh 

sebelum adanya Revolusi Arab Spring, kondisi Mesir sendiri sudah terdapat 
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gerakan ataupun protes yang menuntut adanya perubahan dalam sistem 

pemerintahan di Mesir. Protes yang bertujuan untuk perubahan Mesir ini 

sendiri kemudian lebih dikenal dengan “Kefaya”. 

Protes ataupun gerakan “Kefaya” yang terjadi pada tahun 2005 ini 

sendiri ialah menuntut akan adanya perubahan sistem politik dan 

pemerintahan dalam rezim Hosni Mobarak, dimana Mesir dalam rezim 

Hosni Mobarak mengalami stagnansi, maraknya korupsi, tindakan represif, 

dan juga kurangnya public sphere dan kebebasan individu hingga adanya 

indikasi terkait dengan adanya transfer kekuasaan antara Hosni Mobarak ke 

tangan anaknya, yakni Gamal Mubarak.152 

Gerakan ini terus aktif hingga 2008, ketika bergabung dengan protes 

massa di Mahalla al-Kubra, di mana pada 6 April pekerja pabrik melakukan 

pemogokan. Ribuan orang Mesir di seluruh negeri berpartisipasi dalam aksi 

mogok karena solidaritas dengan para pekerja.. 153  Namun setelah tahun 

2008 gerakan “Kefaya” mengalami kemunduran dikarenakan adanya 

perselisihan mengenai taktik antara anggota gerakan, terutama mengenai 

apa yang disebut sebagai "taktik jalanan main hakim sendiri".154  

Kondisi ini kemudian diperparah dengan munculnya artikel anonim 

yang diposkan di situs web Kefaya yang dimana dalam artikel tersebut 

mendukung sikap anti-jilbab yang diadvokasi oleh Farouk Hosni, Menteri 

Kebudayaan. Meskipun artikel itu kemudian dihapus, tujuh tokoh kunci, 

semua pro-Islamis, mengumumkan niat mereka untuk keluar dari gerakan. 
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Magdi Ahmed Hussein, menyatakan bahwa Kefaya telah "gagal 

menemukan jalan tengah antara Islamis dan kaum liberal ..."155 

Kondisi terkait apayang menjadi tujuan dari gerakan “Kefaya” 

sendiri kemudian didukung dengan adanya survei dari Gallup. 

Bagaimanapun juga, meskipun PDB per kapita Mesir tumbuh, tingkat 

kepuasan mayarakat terhadap akses kekayaan baru ini mengalami 

penurunan.156 Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pemerintah menurun 

rendah di segala aspek, termasuk aspek terkait dengan kemudahan orang 

dapat memperoleh izin yang diperlukan untuk memulai bisnis baru dan 

dengan demikian mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi Mesir. 

20% dari publik pada tahun 2010 mengatakan pemerintah dalam hal 

                                                           
155 Ibid. 
156 Ibid. 

Gambar 5 : Diagram Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi Mesir yang Berbanding Terbalik 

Dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Mesir. 

Sumber : http://news.gallup.com/poll/157043/egypt-arithmetic-revolution.aspx 
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pembuatan dokumen dan izin cukup mudah bagi pengusaha, dibandingkan 

26% yang mengatakan hal yang sama pada tahun 2009.157 

Masyarakat Mesir juga menjadi kurang puas dengan banyak aspek 

kehidupan. Misalnya, sekitar satu dari lima mengatakan mereka puas 

dengan upaya Mesir untuk meningkatkan jumlah pekerjaan berkualitas 

(turun dari satu di empat pada tahun 2009 dan di bawah rata-rata 31% di 

antara rekan ekonomi mereka). Namun demikian, menurut survey yang 

dilakukan oleh Gallup, mengungkapkan, bahwa terdapat peningkatan 

persepsi terhadap skeptisisme bahwa para pemimpin Mesir peduli terhadap 

orang-orang muda. Persentase responden yang mengatakan Mesir 

memaksimalkan potensi pemuda turun menjadi 29% pada 2010 dari 41% 

setahun sebelumnya.158  

Pada saat yang sama, banyak masyarakat Mesir - dari perspektif 

mereka sendiri - merasa tertinggal dalam hal ekonomi, mereka juga menjadi 

kurang puas dengan layanan sosial yang disediakan pemerintah mereka. 

48% orang Mesir pada 2010 mengatakan mereka puas dengan sistem 

transportasi umum. Kondisi tersebut mengalami penurunan dari 2009, 

ketika 78% menyatakan puas dengan jaringan angkutan umum bus dan 

kereta api di negara ini. Selain itu, sekitar seperempatnya mengatakan ada 

cukup perumahan yang layak dan terjangkau (turun dari 39% pada 2009).159  

Kenaikan harga perumahan lebih dari 10% pada tahun 2010 

mungkin telah berkontribusi pada ketidakpuasan di bidang ini. Mereka juga 
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kurang puas dengan upaya melestarikan lingkungan. 26% orang Mesir 

mengatakan mereka puas dengan upaya untuk melestarikan lingkungan, 

dibandingkan 41% pada tahun 2009. Layanan sosial penting lainnya yang 

dianggap oleh orang Mesir sebagai penurunan pada tahun 2010 adalah 

sistem pendidikan. Persentase responden mengatakan mereka puas dengan 

tingkat sekolah dasar, menengah, dan tersier turun menjadi 56% dari 61% 

pada tahun 2009.160 

 

Aspirasi politik yang tidak terpenuhi dari warga negara juga turut 

serta menjadi salah satu faktor mucnculnya peluang – peluang politik yang 

kemudian memunculkan gerakan sosial di Mesir. Dalam survei Gallup 

2010, lebih dari 80% orang Mesir mengatakan mereka setuju dengan 

pernyataan "Bergerak menuju demokrasi yang lebih besar akan membantu 

kemajuan.".161 . Pada tahun 2009, 97% orang Mesir mengatakan kepada 

Gallup bahwa mereka akan menjamin kebebasan berbicara jika mereka 

                                                           
160 Ibid. 
161 Ibid. 

Gambar 6 : Diagram Tingkat Kepuasan Masyarakat Mesir Terhadap Kinerja Pemerintah. 

Sumber : http://news.gallup.com/poll/157043/egypt-arithmetic-revolution.aspx 
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menyusun konstitusi baru untuk sebuah negara baru. Tiga perempat 

mengatakan hal yang sama tentang kebebasan beragama.162 

Mesir memiliki pemilihan parlemen pada tahun 2005 dan pada tahun 

2010, namun demikian ketidakpuasan masyarakat Mesir terhadap fungsi 

negara meningkat, hal ini diakibatkan dari sangat sedikit mencari 

perwakilan parlemen yang dapat mewakili aspirasi mereka ( Hanya sekitar 

28% yang percaya bahwa pemilu diadakan secara jujur ). 163  Mungkin 

karena frustrasi politik inilah, di bulan-bulan sebelum pemberontakan, 

tingkat kepuasan dengan kebebasan pribadi di Mesir juga rendah, dan 

kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ditambah lagi, terdapat kasus 

pelanggaran HAM yakni tindakan persekusi yang dilakukan oleh dua orang 

polisi di kota Alexandria Mesir terhadap aktivis muda Khalid Said pada 

tanggal 6 Juni 2010.164 Sedangkan 77% mengatakan mereka puas dengan 

                                                           
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164  http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/opinion/sunday/20120212-tahir-
timeline.html DIakses pada 12 Januari 2018 pukul 19.01 WIB 

Gambar 7 : Diagram Aspirasi Masyarakat Mesir Terkait Terciptanya Demokrasi di Mesir. 

Sumber : http://news.gallup.com/poll/157043/egypt-arithmetic-revolution.aspx 

http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/opinion/sunday/20120212-tahir-timeline.html
http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/opinion/sunday/20120212-tahir-timeline.html
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kebebasan pribadi mereka pada tahun 2005, pada tahun 2010 jumlah itu 

telah turun sebesar 30 poin persentase menjadi 47%.165 

5.1.2 Framing Media, Penghinaan, dan Bentrokan  

Terkait dengan masalah Ultras, di Mesir sendiri para aparat 

keamanan ataupun Polisi kemudian seringkali mencari – cari Ketua 

kelompok tersebut dengan melakukan penggeledahan terhadap para Ultras 

yang diantaranya membawa alat – alat musik, spanduk, kembang api ketika 

memasuki tribun stadion yang terkadang proses ini disertai dengan tindakan 

yang memalukan dengan menyuruh para anggota Ultras untuk 

menanggalkan pakaian mereka.166 

Kondisi – kondisi tersbut seringkali dialami oleh para Ultras pada 

masa-masa sebelum terjadinya gejolak revolusi di Mesir yang terjadi pada 

tanggal 25 Januari 2011. Para Ultras seringkali dan masih terlihat takut 

                                                           
165 Ibid. 
166 Taha, Amira, Op,Cit. Hal.74 

Gambar 8 : Grafik Kepuasan Kebebasan Individu Masyarakat Mesir dan Tingkat Kepercayaan 

Terhadap Pemilu. 

Sumber : http://news.gallup.com/poll/157043/egypt-arithmetic-revolution.aspx 
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dengan kekuatan dan kekuasaan para polisi dan aparat keamanan yang 

sering menggunakan tindakan kekerasan. 167  Selain berhadapan dengan 

aparat keamanan ataupun Polisi di setiap pertandingan di stadion, Ultras 

juga berhadapan dengan media dengan memberikan citra yang buruk bagi 

mereka.  

Pada tahun 2009, satu program TV menyiarkan video yang sangat 

normal dari beberapa anggota Ultras yang dengan santai merayakan salah 

satu ulang tahun teman-teman mereka, namun TV tersebut memasukkan 

pesan yang dimuat dengan judul sebagai berikut : “Ini adalah penggemar 

sepak bola baru: pecandu narkoba, homesexual, dan pemberontak”. 168 

Pesan dari rezim tampaknya jelas: merusak citra kelompok Ultras, di antara 

keluarga mereka, teman-teman dan masyarakat pada umumnya. Dan 

karenanya setelah penayangan video tersebut, penangkapan besar-besaran 

dilakukan pada anggota Ultras yang menandakan dimulainya pertarungan 

besar antara kelompok dan aparat keamanan negara.169 

Permasalahan – permasalahan seperti banyaknya korupsi di tubuh 

pemerintahan, masalah demografi yang berujung pada kurangnya ketersediaan 

lapangan pekerjaan, masalah spesifik terkait dengan bentrokan dan pembubaran 

Ultras, hingga masalah tindakan represif dan pelanggaran HAM seperti yang 

menimpa Bouazizi di Tunisia dan juga Khalid Said di Mesir, merupakan sebuah 

kondisi yang dapat dijadikan sebuah peluang politik yang kemudian memunculkan 

                                                           
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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sebuah gerakan yang kemudian berujung Revolusi yang di dalamnya terdapat 

Ultras yang muncul sebagai aktornya. 

5.2 Cognitif Liberation ( Pembebasan Kognitif ) 

Pada dimensi ini menjelaskan suatu kondisi atau persepsi tentang 

kepercayaan apa yang menjadi tujuan dari suatu gerakan sosial tersebut dapat 

tercipta atau berhasil terlaksana. Semakin besar kepercayaan akan persepsi 

keberhasilan akan tujuan yang diciptakan, maka semakin besar pula peluang untuk 

mendorong terciptanya atau lahirnya suatu gerakan sosial. Atau dengan kata lain, 

dimensi ini menjelaskan tentang kemunculan ide atau gagasan ataupun penyebab 

yang melatar belakangi kemunculan suatu gerakan sosial melakukan sebuah 

pergerakan. 

Terkait dengan gagasan atau ide untuk melakukan sebuah gerakan ataupun 

yang kemudian memunculkan sebuah Arab Spring yang di dalamnya terlibat 

kelompk suporter bola Ultras, peristiwa persekusi Khalid Said yang tersebar di 

sosial meida dan juga adanya sebuah video yang tersebar di kanal YouTube yang 

mengajak seluruh masyarakat Mesir untuk turun dan melkukan protes di Tahrir 

Square yang terinspirasi dari peristiwa pergerakan di Tunisia menjadi sebuah 

gagasan munculnya pergerakan di Mesir. 

5.2.1 Adanya Video Ajakan Untuk Melakukan Protes di Tahrir Square. 

Mohamed Gamal Beshir membagikan naskah video yang muncul di 

Youtube pada 22 Januari 2011 yang mengajak orang untuk bergabung 

dengan demonstrasi yang direncanakan pada 25 Januari di Tahrir Square 

dan meyakinkan mereka bahwa Ultras akan dapat melindungi mereka di 
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jalanan. Video itu juga menunjukkan klip bentrokan antara Ultras Ahlawy 

dan Ultras White Knight dengan polisi, dan klip anggota Ultras bersorak 

"Tunisia ... Tunisia!". !".Dalam video tersebut kemudian para Ultras 

meyakinkan bahwa para Ultras akan melindungi para demonstran lainnya 

jika mereka ikut bergabung ke dalam aksi yang direncanakan pada 25 

Januari 2011 tersebut. 170  Adanya kemunculan video tersebut tidak lain 

adalah mengambil inspirasi dari apa yang telah terjadi di Tunisia, yakni 

peristiwa bakar diri seorang pedagang buah, Said Bouazizi yang kemudian 

memantik protes warga Tunisia yang kemudian memunculkan gelombang 

revolusi yang kemudian melengserkan rezim Ben Ali di Tunisia.  

Peristiwa di Tunisia sendiri bermula pada peristiwa dari bakar diri 

yang dilakukan oleh sorang pedagang buah di Tunisia bernama Said 

Bouazizi. Bermula pada tanggal 17 Desember 2010, datanglah seorang 

pengawas perempuan dari pemerintahan kota yang bernama Faida Hamdi 

yang menuju ke lapak Said Bouazizi yang mencoba untuk menyita barang 

dagangannya dan juga meminta ‘uang’ sebagai ganti dari barang dagangan 

jika barang dagangan tersebut tidak ingin disita.171 Namun, Said Bouazizi 

bersikukuh untuk mengambil barang dagangannya kembali tanpa harus 

membayar suap kepada pengawas tersebut. Pengawas tersebut kemudian 

melayangkan tamparan kepada Said Bouazizi dan kemudian menyita barang 

dagangannya.172 

                                                           
170 Ibid. Hal.77 
171  http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/03/22/tunisia.bouazizi.arab.unrest/index.html 
diakses pada 11 Mei 2018 pukul 18.08 WIB 
172 Ibid. 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/03/22/tunisia.bouazizi.arab.unrest/index.html
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Pasca kejadian yang memalukan tersebut, Said Bouazizi kemudian 

berjuang untuk memperoleh kembali barang dagangannya dengan 

mendatangi kantor pemerintahan terkait, namun usaha Said Bouazizi yang 

dilakukan bebrapa kali tersebut berulang kali mengalami kegagalan, hingga 

ia kemudian memutuskan untuk melakukan pembakaran diri di depan 

gedung pemerintahan setempat dengan tujuan untuk memperoleh perhatian 

dari pejabat pemerintahan setempat atas apa yang  menimpa dirinya.173 

Hampir segera, protes meletus di Sidi Bouzid dan kemudian dengan 

cepat menyebar ke kota-kota lain di seluruh negeri. Peristiwa yang dialami 

oleh Said Bouazizi itu kemudian menjadi simbol kemarahan dan frustrasi 

orang Tunisia yang muak dengan korupsi dan kekuasaan otoriter Presiden 

Zine el Abedine Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun.174 

                                                           
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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Aksi bakar-diri Bouazizi di Tunisia tersebut yang kemudian 

memunculkan sebuah revolusi dan gelombang protes yang mengakibatkan 

Ben Ali  melarikan diri dari negara itu yang juga menandai jatuhnya rezim 

Ben Ali,menginspirasi aksi protes lainnya yang terjadi di Mauritania, 

Aljazair, Arab Saudi, dan Mesir.175    

5.2.2 Peristiwa Khalid Said di Mesir yang tersebar di Facebook. 

Selain adanya sebauh video ajakan untuk melakukan protes yang 

tersebar di YouTube yang terinspirasi dari peristiwa Said Bouazizi di 

Tunisia yang kemudian memunculkan gelombang protes, hal lain yang 

kemudian menimbulkan gelombang protes di Mesir yang menyebabkan 

rezim Hosni Mobarak runtuh ialah peristiwa represif dan pelanggaran HAM 

ini dialami oleh penduduk Mesir yang bernama Khalid Said, seorang aktivis 

muda yang tinggal di Kota Aleksandria yang kemudian tersebar di 

Facebook.  

                                                           
175 Ibid. 

Gambar 9 : Foto Ben Ali yang melihat kondisi Said Bouazizi pasca melakukan 

bakar diri.  

Sumber : 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/01/16/tunisia.fruit.seller.bouazizi/i

ndex.html 
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Khalid Said sendiri menjadi sasaran tindakan kekerasan yang 

berujung kematian bagi dirinya, setelah Khalid Said memposting sebuah 

video ke internet yang memperlihatkan para oknum polisi sedang 

melakukan pesta narkoba setelah melakukan operasi penangkapan dan 

pembersihan narkoba. 176  Menurut saksi mata, terdapat dua orang polisi 

yang berpura – pura meminta uang kepada Khalid Said, namun Khalid 

menolak untuk memberinya sehingga kemudian Khalid mendapatkan 

tindakan kekerasan yang kemudian berujung kematian.177 

Setelah Khalid terbunuh, pihak kepolisian menolak untuk 

menyelidiki kematian Khalid yang mengatakan bahwa dia meninggal 

karena dia menelan sebungkus Marijuana. Ketika banyak orang Mesir mulai 

mengajukan pertanyaan, Polisi mengeluarkan beberapa pernyataan yang 

mengatakan bahwa Khaled adalah pengguna narkoba (seolah-olah itu baik 

untuk membunuh dan menyiksa sampai mati semua pecandu narkoba - Dan 

semua orang yang tahu mengenai Khalid, menolak pernyataan yang 

dikeluarkan pihak kepolisian).178  

                                                           
176 http://www.elshaheeed.co.uk/home-khaled-said-full-story-background-truth-what-happened-
torture-in-egypt-by-egyptian-police/ diakses pada 11 Mei 2018, pukul 16.22 WIB 
177 Ibid. 
178 Ibid. 

http://www.elshaheeed.co.uk/home-khaled-said-full-story-background-truth-what-happened-torture-in-egypt-by-egyptian-police/
http://www.elshaheeed.co.uk/home-khaled-said-full-story-background-truth-what-happened-torture-in-egypt-by-egyptian-police/
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Pernyataan resmi lain mengatakan bahwa Khalid adalah pembelot 

(yang juga terbukti menjadi tuduhan palsu setelah itu dan laporan dinas 

angkatan daratnya sekarang diterbitkan menunjukkan bahwa dia telah 

sepenuhnya menyelesaikan layanan ini). 179  Kejadian tersebut kemudian 

memunculkan pembuatan halaman Facebook yang disebut "We Are All 

Khaled Said", yang berkampanye melawan kebrutalan polisi. Halaman 

tersebut, yang menarik ratusan ribu pengikut, mendorong orang untuk 

berpartisipasi dalam demonstrasi anti-pemerintah nasional pada 25 Januari 

2011 - Hari Polisi Nasional Mesir. Delapan belas hari kemudian, Mubarak 

dipaksa mengundurkan diri.180 

 Dari adanya sebuah video ajakan untuk protes di Tahrir Square pada tanggal 

25 Januari 2011 yang tersebar di kanal YouTube dan juga adanya peristiwa 

pelanggaran HAM yang dialami oleh Khalid Said yang tersebar di Facebook inilah 

yang kemudian dapat menjadi cognitif liberation atau pemahaman dan persepsi 

                                                           
179 Ibid. 
180 Ibid. 

Gambar 10 : Gambar Khalid Said dan Gambar Halaman Faceebook “We Are 

Khalid Said. Sumber : 

https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk?filter=3 
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terkait kondisi masyarakat Mesir yang kemudian memunculkan gelombang protes 

dan revolusi yang diinisiasi oleh Ultras Ahlawy dan Ultras White Knight di Mesir.    

5.3 Organizational Strenght ( Kekuatan Organisasi ) 

 Dimensi ini melihat tentang kekuatan organisasi suatu gerakan sosial, yang 

didalamnya terdapat struktur dan jaringan yang dibentuk oleh suatu gerakan sosial, 

yang dimana diantaranya meliputi ada atau tidaknya struktur kerja dalam kelompok 

gerakan sosial tersebut hingga jaringan komunikasi, baik itu jaringan antar anggota 

kelompok sendiri atau antar kelompok lain dan juga keikutsertaan kelompok lain 

sebagai tanda solidaritas 

 5.3.1 Superioritas dan Solidaritas  

Dalam Arab Spring, kelompok suporter sepak bola Ultras menjadi 

salah satu aktor yang berperan dalam aksi protes yang bermula di Tunisia 

yang kemudian merembet ke Mesir, hingga negara – negara lain di kawasan 

Afrika Utara dan Tmur Tengah. Dalam aksi protes tersebut, para Ultras 

bertindak sebagai pelindung para demonstrasi lainnya dan juga bertindak 

dalam berkonfrontasi dengan aparat pemerintahan yang mendukung rezim.  

Ultras di kawasan Afrika Utara, terutama di Tunisia dan Mesir, 

merupakan kelompok Ultras yang secara tidak langsung meniru kelompok 

Ultras di kawasan Eropa, khususnya Italia, baik itu secara gaya, atribut, 

hingga budaya maupun organisasi didalamnya. Ultras, baik di Italia tempat 

budaya Ultras berasal hingga di Tunisia dan Mesir, meskipun memiliki 

sebuah capo ataupun founder ( pendiri ), beberapa Ultras sendiri tidaklah 

memiliki struktur secara formal dan firm layaknya sebuah organisasi. 
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“....And despite the layered internal organization, they mostly 

acknowledged that they all feel part of the same family and 

hence, have direct means of communication regardless of the 

rank of the member....”181        

Mengutip dari wawancara Amira Taha dengan salah satu anggota 

Ultras Ahlaway dari Mesir yang menyatakan bahwa di dalam Ultras Ahlawy 

sendiri memiliki sebuah struktur yang berlapis, namun demikian mereka 

tidak terkotak – kotak ataupun terbagi – bagi, mereka kebanyakan mengakui 

bahwa mereka semua merasa bagian dari keluarga yang sama dan 

karenanya, memiliki sarana komunikasi langsung tanpa memandang 

pangkat anggota.  

Ketidakadanya struktur yang paten dan jelas inilah yang kemudian 

dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan bagi Ultras ketika mereka berhadapan 

dengan aparat keamanan baik di dalam stadion ataupun diluar. Mereka dapat 

bergerak lebih bebas dan lebih mengalir, dan seringkali mereka bertindak 

atas nama individu yang didasarkan atas nama solidaritas. Ikatan terkuat 

yang menyatukan para penggemar Ultras bersama adalah kecintaan mereka 

pada sepak bola dan tim mereka, yang melampaui semua afinitas, ideologi 

dan divisi sosial-ekonomi lainnya.182 

Rasa Solidaritas inilah yang juga kemudian menjadi sebuah 

kelebihan dalam Ultras. Solidaritas inilah yang kemudian juga 

memunculkan Ultras sebagai sebuah gerakan sosial pada masa Arab Spring. 

Dalam Arab Spring, secara resmi Ultras Ahlawy dan Ultras White Knights 

                                                           
181 Taha, Amira, Hal.60 
182 Naboulsi, Ziad A, 2014, Op.Cit, Hal.52 
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tidak berpihak pada revolusi. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh 

Ultras Ahlawy di halaman resmi Facebook mereka pada 23 Januari 2011, 

menyatakan bahwa grup tersebut adalah kelompok olahraga dan tidak 

memiliki afiliasi politik dan karenanya, tidak akan ambil bagian dalam 

demonstrasi 25 Januari. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa setiap 

anggota individu bebas mengambil pendirian sendiri dan bahwa sikap 

anggota individu tidak mencerminkan pendirian kelompok tersebut. 183 

Pesan yang sama yang ditegaskan kembali oleh Facebook resmi Ultras 

White Knights pada 24 Januari 2011.184  

Namun demikian banyak sekali terdapat anggota Ultras yang turut 

bagian dalam protes dan demo yang terjadi di Tahrir Square pada tanggal 

25 Januari 2011. “Grup Ultras didasarkan pada persahabatan, bahkan jika 

Anda adalah pendatang baru, Anda harus berada dalam lingkaran teman-

teman itu. Oleh karena itu, ketika beberapa anggota memutuskan untuk 

pergi ke Tahrir Square [pusat revolusi] itu mudah bagi mereka untuk 

membujuk rekan-rekan mereka untuk ikut serta .... ".185 

Rasa Solidaritas inilah kemudian juga mendorong sebuah kelompok 

peretas komputer, Takriz untuk ikut bekerja sama dengan para kelompok 

Ultras. Kedekatan dan kerja sama para Ultras di mulai pada tahun 1999, 

ketika beberapa anggota Takriz di Tunisia menghadiri pertndingan sepak 

bola piala Tunisia yang berakhir dengan bentrokan dan kerusuhan, yang 

                                                           
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Taha, Amira, Op.Cit, Hal.77 
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menyebabkan beberapa orang menjadi korban.186 Dalam kerusuhan seusai 

pertandingan tersebut, kemudian para aktivis Takriz melihat semangat yang 

militan dari para kelompok suporter bola Ultras, yang kemudian untuk 

melakukan kerja sama dengan membuat sebuah web forum di internet yang 

digunakan sebagai sarana untuk melakuakan kordinasi. 187  Web froum 

tersebut kemudian menyebar dikalangan para Ultras Tunisia dan juga di 

Mesir, Aljazair, Libya, dan Maroko.188 

Solidaritas para Ultras ini kemudian bukan hanya antar para anggota 

internal Ultras dan juga Ultras dengan Takriz, tetapi rasa solidaritas ini juga 

kemudian ditunjukkan kepada kelompok Ultras lainnya. Kondisi ini terlihat 

ketika banyaknya kelompok Ultras di Tunisia yang dibubarkan oleh 

pemerintah Tunisia dan Ultras Ahlawy Mesir memberikan ucapan 

solidaritas dengan rekan-rekan Tunisia mereka yang dengan membuat 

spanduk dengan slogan “Solidarité Avec Grouper Tunisiens” (Solidaritas 

dengan Kelompok-kelompok Tunisia) di salah satu pertandingan yang lebih 

jauh hal ini mnunjukkan atas rasa memiliki dan solidaritas gerakan lintas 

batas.189  

Mohamed Gamal Beshir membagikan naskah video yang muncul di 

Youtube pada 22 Januari 2011 yang mengajak orang untuk bergabung 

dengan demonstrasi yang direncanakan pada 25 Januari dan meyakinkan 

                                                           
186 Pollock, John,2011, “How Egyptian and Tunisian youth hacked the Arab Spring”, MIT Technology 
Review. https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/ diakses pada 30 April 2018 
pukul 18.30 WIB 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Taha, Amira, Op.Cit. 

https://www.technologyreview.com/s/425137/streetbook/
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mereka bahwa Ultras akan dapat melindungi mereka di jalanan. Video itu 

juga menunjukkan klip bentrokan antara Ultras Ahlawy dan Ultras White 

Knight dengan polisi, dan klip anggota Ultras bersorak "Tunisia ... 

Tunisia!".190 Kondisi ini terlihat bagaimana para Ultras membangun sebuah 

jaringan solidaritas atas apa yang terjadi di Tunisia. 

    Hal lain yang dapat menjadi sebuah ‘kekuatan organisasi’ Ultras 

ialah superioritas para Ultras. Superioritas merupakan salah satu sifat atau 

nilai yang dijunjung oleh kelompok suporter Ultras. Mereka menganggap 

diri mereka adalah suporter yang paling ‘murni’ dibandingkan kelompok 

ataupun penggemar sepak bola yang lainnya. Komitmen dan juga 

pengabdian terhadap tim yang mereka dukung terlepas mereka kalah atau 

menang, kemana tim tersebut akan bertanding, selalu mendukung bahkan 

setia berdiri, bernyanyi hingga tak segan untuk konfrontasi menjadikan 

sikap superioritas dan perasaan pendukung paling ‘murni’ itu muncul dan 

tertanam dalam setiap kelompok suporter Ultras.191  

Perasaan atau nilai superioritas para Ultras tersebut kemudian juga 

sering tercermin dalam setiap aksi yang mereka anggap bahwa mereka juga 

berhak untuk mempengaruhi sepak bola di suatu negara termasuk, asosiasi 

resmi, klub, masyarakat, bahkan hingga masuk ke ranah yang lebih elit 

sekalipun yakni politik.192 Superioritas inilah yang juga kemudian menjadi 

                                                           
190 Ibid. Hal.77 
191 Testa, Alberto. "The UltraS: An Emerging Social Movement?" Review of European Studies 1, no. 2 (2009). 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/4574, Diakses pada 28 April 2018, Hal. 58. 
192 Taha, Amira, Op.Cit., Hal.35 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/4574
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sebuah alasan mengapa para Ultras sering terlibat bentrokan dengan aparat 

pemerintahan.  

 Superioritas, solidaritas hingga Takriz, merupakan sebuah 

kombinasi yang dapat menjadi sebuah kekuatan bagi Ultras, khususnya para 

Ultras di Tunisia dan Mesir yang muncul sebagai sebuah gerakan sosial 

pada masa Arab Spring. Superioritas bertanggung jawab akan pengalaman 

Ultras dalam menghadapi aparat pemerintahan, solidaritas dan Takriz 

merupakan sebuah kekuatan yang berfungsi dalam menarik simpatisan dan 

juga memobilisasi masa. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 Ultras, adalah sebuah budaya kelompok suporter sepak bola yang muncul 

pertama kali di Italia pada tahun 1970-an yang mengadopsi budaya torcida 

organizada dari Brasil yang kemudian juga berkembang di wilayah kawasan Afrika 

Utara, terutama di Tunisia dan Mesir. Di kawasan Afrika Utara, teruatama di 

Tunisia dan Mesir, para Ultras tersebut seringkali berhadapan, bentrokan dengan 

aparat keamanan pemerintahan setempat. Hingga pada tahun 2011 munculah 

revolusi yang disebut dengan Arab Spring yang bermula di Tunisia dan merembet 

ke Mesir dan negara – negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah lainnya. 

Dalam kondisi tersebut munculah Ultras sebagai salah satu gerakan sosial yang 

terdapat dalam revolusi tersebut, khususnya di Mesir.  

 Kemunculan Ultras di Mesir yang kemudian berubah peranannya yang 

diawal hanya sebagai sebuah kelompok suporter bola yang membela tim 

kesayangannya, kemudian berubah menjadi gerakan sosial pada masa Arab spring 

dapat dilihat ke dalam 3 faktor sesuai dengan Political Process seperti yang 

diutarakan oleh Douglas McAdam. 

Berdasarkan faktor kesempatan politik, Kemunculan Ultras sebagai gerakan 

sosial yang menjadi pemicu protes di Mesir pada tahun 2011 sendiri didasari akan 

kurangnya tersedianya public sphere dan juga kebebasan individu, permasalahan 

ekonomi seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan juga tindakan represif yang 

dilakukan oleh pemerintah lewat polisi yang dianggap sebagai representasi 
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kekuatan pemerintah di ranah publik dan juga adanya framing terhadap Ultras oleh 

pemerintah melalui media. 

Selain faktor yang kemudian memunculkan adanya kesempatan berpolitik, 

adanya persepsi terkait dengan peluang yang diyakini sebagai waktu yang tepat 

dalam memulai sebuah gerakan yang juga turut andil dalam memunculkan Ultras 

dalam protes yang terjadi sebagai sebuah gerakan sosial dalam hal ini, yaitu adanya 

sebuah video yang tersebar di kanal YouTube terkait ajakan untuk melakukan 

protes dan demosntrasi yang di lakukan di Tahrir Square pada tanggal 25 Januari 

2011 yang juga terinspirasi dari aksi bakar diri di Tunisia yang kemudian berujung 

pada gelombang protes di Tunisia, dan juga peristiwa pelanggaran HAM seorang 

aktivis muda Khalid Said di Mesir yang tersebar di Faceebok menjadi faktor 

penentu kedua terkait dengan munculnya Ultras sebagai gerakan sosial di Mesir. 

Faktor ketiga ialah terkait dengan kekuatan organisasi yakni solidaritas yang 

dimiliki oleh Ultras dan juga pengalaman Ultras dalam menghadapi polisi yang 

dianggap sebagai representasi dari keuatan rezim pemerintahan di ranah publik. 

Solidaritas dan juga pengalaman terkait dengan berhadapan dengan aparat 

keamanan inilah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan organisasi yang 

membedakan Ultras dengan gerakan lainnya di Mesir. 

Berdasarkan ketiga faktor yang sesuai dengan Political Process dari 

Douglas McAdam inilah, Ultras muncul sebagai sebuah gerakan sosial dalam protes 

yang terjadi di Mesir, yang kemudian memunculkan peranannya dalam 

memobilisasi masa, mengajak masyarakat, dan melindungi para demonstrasi 

terhadap aksi represif polisi Mesir yang dianggap sebagai representasi kekuatan 
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pemerintah di ranah publik, yang kemudian dalam aksi protes yang digalang oleh 

Ultras tersebut menuai hasil dengan mundurnya Hosni Mobarak sebagai presiden 

Mesir.      
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