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BAB II 

SEPAKBOLA INGGRIS DAN SEJARAH 

TERBENTUKNYA KLUB SEPAKBOLA CHELSEA F.C. 

 

Pada malam hari, 10 Maret 1905, di ruang atas sebuah 

bar bernama Rising Sun, sebuah kekuatan sepakbola baru yang 

berasal dari London Barat didirikan. Pendatang sekaligus 

penantang bagi eksistensi klub-klub yang telah mengarungi 

kompetisi sepakbola dari segala divisi di Inggris. Klub yang 

akan menjadi kekuatan baru dalam ranah sepakbola Inggris 

dan tentunya di Eropa.  

Henry Augustus „Gus‟ Mears, adalah sang jutawan 

yang pertama kali mencetuskan ide untuk mendirikan 

kekuatan sepak bola baru dari London Barat. Bersama 

saudaranya, Joseph Mears, juga saudara ipar mereka Henry 

Boyer, serta pemungut cukai Alfred Janes dan keponakanya, 

Edwin yang menjalankan roda bisnis bar Rising Sun, 

terlahirlah sebuah kekuatan sepakbola baru dari London Barat, 

Chelsea F.C.  

 

A. Inggris dan Perkembangan Sepakbola  

1. Distrik Chelsea 

Chelsea adalah sebuah distrk kecil yang makmur, yang 

berada di barat daya kota London. Dibatasi oleh sungai 

Thames di bagian selatan, wilayah ini dihiasi oleh jembatan 

penuyebrangan Chelsea Bridge, Chelsea Embankment, 

Cheyne Walk, Lots Road dan juga pelabuhan Chelsea. 

Sedangkan di bagian timur wilayah Chelsea dibatasi oleh 

stasiun bawah tanah Sloane Square. 
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Kensington dan Chelsea terdiri dari wilayah perkotaan 

dan tercatat dalam sensus kependudukan tahun 2001 sebagai 

otoritas lokal yang paling padat penduduknya di Britania Rara, 

dengan populasi sebanyak 158.919 jiwa, dengan kepadatan 

13.244 jiwa per kilometer persegi. Luas wilayahnya kurang 

lebih 12 kilometer persegi, yang terkecil bila dibandingkan 

dengan borough atau distrik lainya, dengan pengecualian City 

of London.  

Distrik ini tepatnya berlokasi di sebelah barat City of 

Westminster, yang berada tepat di jantung kota London 

modern. Sementara di sebelah timur wilayah ini berbatasan 

dengan distrik Hammersmith dan Fulham. Di Borough ini 

sendiri terdapat sejumlah besar fasilitas pusat kota seperti 

museum dan universitas-universitas terkemuka, department 

store seperti Hrrods, Peter Jones dan Harvey Nichols.  

Kensington dan Chelsea juga merupakan lokasi 

diadakanya Karnaval Notting Hill, yaitu pagelaran karnaval 

terbesar di Eropa. Mengingat bahwa sekitar dua juta orang 

yang hadir dari berbagai negara pada pagelaran karnaval ini 

tahun lalu, Notting Hill Carnival benar-benar layakmendapat 

reputasi sebagai festival jalana terbesar di Eropa. (Time Out 

London, 2018)  

Kensington dan Chelsea juga menjadi lokasi beberapa 

Kedutaan Besar untuk London, terutama di wilayah Belgravia, 

Knightbridge dan Kensington Gardens. Yang tidak boleh 

terlupakan adalah, Borough ini juga merupakan tempat 

didirikanya sebagian besar daerah pemukiman yang paling 

eksklusif seantreo London, dengan harga tanah dan properti 

termahal yang bisa ditemukan di dunia. (Webster, 2004) 
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Chelsea adalah wilayah yang terkenal dengan 

eksklusivitas para penduduknya. Sebagian besar masyarakat 

yang tinggal di daerah ini adalah para pengusaha kaya, para 

pemilik kapal, dan para milyarder yang umurnya masih relativ 

muda, bahkan salah satu channel stasiun tv lokal menayangkan 

acara reality show bernama Made in Chelsea, yang 

mendokumentasikan kehidupan anak muda kaya yang tinggal 

di wilayah ini.  

Biaya akomodasi untuk tinggal atau pun untuk 

menyewa tempat tinggal di wilayah ini juga tekenal sangat 

mahal. Secara hitung-hitungan, biaya untuk parkir kendaraan 

di wilayah Chesea selama stahun, sama dengan harga sewa 

rumah besar di wilayah Scunthorp, tepatnya di bagian Timur 

Inggris. (BBC, 2003) 

Dari sanalah akhirnya muncul istilah Sloane Ranger, 

sebutan yang sering disematkan oleh orang-orang Inggris 

untuk menyebut penduduk yang tinggal di wilayah Chelsea. 

Sloane Ranger, atau yang terakhir biasa diucapkan hanya 

Sloanes atau  Sloanies adalah kelas atas dan orang muda yang 

sadar akan mode dan fashion tetapi teap konvensional, mereka 

biasanya memilih wilayah London Barat sebagai tempat 

tinggal mereka. (Martin, 2018) 

Istilah Sloane Ranger paling sering disematkan pada 

wanita muda. Lady Diana Spencer, saat sebelum 

pernikahanya, adalah tipikal Sloane. Kekayaan, dan kelas 

sosial atas, meskipun belum tentu kalau dia adalah seorang 

aristokratis, posisi sosial adalah sebuah prasyarat yang wajib 

dipenuhi.  

Pada tahun 1982 Sloanes secara luas menjadi bahan 

ejekan atas segala aspek yang mereka miliki, monumental diri 
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mereka yang redup, terbungkus mantel wol, jaket dan tali 

emas Labrador; didikte oleh kode kehormatan yang ketat 

untuk meniti karir dalam bidang tertentu, menuntut ilmu di 

sekolah tertentu, dan tinggal di tempat-tempat tertentu. 

Terlepas dari kedudukan pendidikan apa pun yang mungkin 

mereka capai, mereka umumnya dianggap sebagai sosialis 

bodoh. (Mount, 2012) 

Tipikal perempuan Sloane mungkin disebut Victoria 

ata Sophie, dan sebelum menikahi seorang Sloane laki-laki, 

biasanya mereka memiliki pekerjaan dalam hubungan 

masyarakat. Sedangkan tipikal pria Sloane mungkin disebut 

Ben atau Toby, dan biasanya mereka memilih pekerjaan 

sebagai Angkatan Darat atau bekerja di pusat perekonomian 

kota.  

Istilah Sloane diturunkan pada tahun 1970-an, brasal 

dari kata Sloane Square, alun-alun yang mahal dan modis di 

perbatasan Belgravia dan distrik Chelsea di London Barat, dan 

tentu saja, mangambil dari keunggulan linguistik dari Lone 

Ranger. Mungkin juga dipengaruhi oleh Range Rover, yang 

menjadi kendaraan favorit bagi orang-orang yang berasal dri 

kelas yang dimaksud.  

Selain akomodasi tempat tinggal, distrik Chelsea juga 

merupakan pusat perbelanjaan yang diakui secara 

internasional, 12.000 bisnis dan lebih dari 120.000 pekerjaan, 

tiga dari museum yang paling banyak dikunjungi di Inggris 

dan jumlah hotel terbesar kedua di setiap wilayah London.  

Meskipun terkenal dengan eksklusivitas dan segala 

citra kehidupan glamor masyarakatnya, wilayah ini ternyata 

tidak lepas dari serangan kemiskinan. Wilayah London barat, 

khususnya wilayah Chelsea dan Fulham, adalah wilayah yang 
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memiliki lebih banyak tunawisma jalanan, pencari suaka, dan 

para gelandangan dengan penyakit mental dibandingkan 

dengan wilayah lain yang ada di Inggris. (Prasetyo, 2012) 

 

2. Mother of Football dan Berdinya Organisasi FA  

Inggris, negara yang sering terdengar disebut-sebut 

sebagai negara penemu sepakbola, negara yang melahirkan 

salah satu olahraga paling prestisius di dunia, The Mother of 

Football. Tidak mengherankan memang apa bila pada 

perhelatan kompetisi sepakbola antar negara paling besar yang 

diselenggaran di Russia kemarin banyak masyarakat Inggris 

yang meneriakan chant, “IT‟S COMING HOME, IT‟S 

COMING HOME !!”  

Euforia kerinduan masyarakat Inggris agar negaranya 

dapat kembali berjaya dalam kompetisi akbar yang 

diselenggarakan 5 tahun sekali itu memang amat besar. 

Meskipun hanya mampu melaju sampai semi final karna gagal 

menaklukan Kroasia dan hanya menduduki juara keempat 

pada kompetisi tersebut, Tim Nasional Inggris tetap 

mendapatkan sambutan yang meriah, terutama dari keluarga 

kerajaan.  

Mempunyai umur lebih dari satu setengah abad 

memang bukanlah perjalanan yang singkat bagi sebuah 

asosiasi sepakbola di sebuah negara. Berdiri pada 26 Oktober 

1863 di Freemason Tavern, Kota London, Asosiasi Sepakbola 

Inggris, atau yang lebih dikenal dengan The FA oleh para 

penggemar sepakbola, akan berusia 155 tahun pada bulan 

Oktober tahun 2018 mendatang. (TribeIndonesia, 2017) 
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Tidak aneh memang jika Inggris sering disebut 

sebagai Mother Of  Football, melihat bagaimana sepakbola 

memang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Inggris 

sejak tahun 1950an. Meski terdapat juga klaim bahwa 

sepakbola tradisional ditemukan di Tiongkok, namun melihat 

sepak terjang Inggris dengan segala usahany mendirikan 

asosiasi sepabola profesional pertama di dunia, nampaknya 

layak jika cikal bakal sepabola modern tersebut lahir di negeri 

ratu Elizabeth.  

Masyarakat Inggris telah memainkan sepakbola dalam 

kurun waktu yang sangat lama. Banyak dari mereka yang juga 

bergabung dengan kesebelasan yang berasal dari masing-

masing wilayah dan ikut berkompetisi. Jauh sebelum 

dibentuknya asosiasi sepakbola profesional di Inggris, sudah 

banyak klub sepak bola yang bemunculan, namun mereka 

berkompetisi secara terpisah dan bermain berdasarkan 

peraturan yang berbeda antar wilayah.  

Sheffield FC, yang merupakan tim sepakbola pertama 

di Inggris sekaligus di dunia muncul dan membawa peraturan 

sepakbola versi mereka sendiri, yang akhirnya banyak 

digunakan untuk pertandingan sepakbola di wilayah Inggris 

bagian utara. Setelah Sheffield FC muncul sebagai 

kesebelasan sepakbola pertama, lahirlah klub-klub lain dari 

berbagai wlayah Inggris. (Mariatha, 2015) 

Cambridge muncul sebagai pesaing Sheffield dengan 

aturan sepakbola mereka sendiri. Cambridge Rules banyak 

kompetisi daerah di Inggris. Sedangkan sisanya di bagian 

Inggris utara memakai aturan Sheffield dalam menjalankan 

pertandingan. Kedua aturan ini menjadi yang paing populer 

bagi sepakbola Inggris pasa masa-masa seblum dibentuknya 
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FA. Cambridge Rules dipopuerkan oleh para akademisi dari 

University of Cambridge pada 1848 dan Sheffield Rules 

dipopulerkan oleh banyak kesebelasan di wilayah Inggris 

Utara sejak tahum 1950an. (B.M, 2015) 

Namun, kegelisahan seorang pengacara bernama 

Ebenezer Cobb Morley lah yang menjadi cikal bakal 

berdirinya The FA. Morley yang juga seorang pendiri 

kesebelasan sekaligus kapten dari kesebelasan sepakbola 

Barnes FC pada tahun 1862 lalu merasa bahwa, para pemain 

seoakbola lelah harus terus menerus menjalani pertandingan 

dengan peraturan yang berbeda-beda, apalagi jika tim nya 

harus menjalani laga tandang yang diselenggarakan di wilayah 

lain, mau tidak mau mereka harus beradaptasi lagi dengan 

praturan yang baru. (B.M, 2015) 

Bella‟s Life adalah surat kabar harian pertama yang 

menyuarakan kegelisahan Morley. Sepakbola Inggris, menurut 

Morley, harus dilindungi oleh aturan baku dan seragam 

sehingga dapat diterapkan dan mempersatukan semua 

kompetisi sepabola yang ada di Inggris.  

Morley sebagai orang yang paham akan 

perkembangan olahraga, diketahui terinspirasi oleh bagaimana 

organisasi MCC dapat membuat regulasi dan peraturan yang 

lebih baku hingga dapat menyatukan olahraga kriket. Kritik 

Morley inilah yang menjadi tonggak awal berdirinya The FA, 

maka tidak heran juga jika Ebenezer Cobb Morley dijuluki 

sebagai bapak pendiri asosiasi sepakbola Inggris. (B.M, 2015) 

Pasca dipublikasikanya usulan Morley terhadap 

peraturan sepak bola di Inggris, maka berkumpulah sebelas 

kesebelasan yang bernaung di kota London untuk menghadiri 

pertemuan yang diselenggarakan di Great Queen Street. Tidak 
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hanya para perwakilan dari masing-masing klub saja yang 

diundang, namun para perwakilan akademisi dari setiap 

kampus juga diundang.  

Kesebelas klub sepakbola yang diundang untuk 

berunding tersebut adalah kesebelasan Barnes, War Office, 

Crusaders, Forest (Leytonstone), No Names (Killburn), 

Crystal Palace, Blackheath, Kensington School, Perceval 

House, Surbiton, Blackheath Proprietory School dan 

Charterhouse. Sebagai catatan, Crystal Palace yang ikut 

berunding dalam pembuatan peraturan sepakbola Inggris 

bukanlah tim Crystal Palace yang saat ini berkompetisi di Liga 

Primer Iggris, karna klub yang berkompetsisi di Liga Primer 

Inggris tersebut baru berdiri sejak tahun 1905 atau 42 tahun 

setelah FA resmi didirikan. (B.M, 2015) 

Gambar 2 1 Monumen yang menandakan lahirnya 

persatuan sepakbola di Inggris 

 

Sumber: panditfootball.com 

Rapat pembentukan FA ini terus berlanjut sampai 

Desember 1863 dengan hasil memunculkan peraturan baru 

yang menyerupai dengan Cambridge Rules. Beberapa pihak 
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yang tidak setuju dengan terciptanya peraturan ini memilh 

untuk keluar dari FA dan mendirikan Rugy Football Union 

yang mengizinkan pemainya untuk melakukan hacking, atau 

melakukan tendangan terhadap lawan di area shin (area sekitar 

tulang kering). Dari sinilah terlihat jelas pemisahan antara 

olahraga sepakbola dan rugby. (Mariatha, 2015) 

Catatan lengkap yang dipublikasikan dalam sebuah 

boklet kecil oleh John Lillywhite tersebut akhirnya 

diujicobakan dalam sebuah pertandingan yang diawasi 

langsung oleh para anggota The FA. Kesebelasan yang terpilih 

untuk bertanding adalah Barnes FC dab Richmond yang 

diselenggarakan di lapangan Limes pada 19 Desember. (B.M, 

2015) 

Perpisahan antara FA dan Rugby Footbakk Union juga 

memunculkan istilah baru untuk menyebur sepakbola, yaitu 

“Soccer. Menurut para pengamat sepakbola, Charles Wreford 

Brown, mantan pemain rugby yang beralih ke sepakbola, 

adlah orangpertama yang memunculkan istilah terseut. Charles 

menyebit kata “soccer´sebagai ungkapan slang dari 

“association” untuk merujuk bahwa dia telah memilih 

sepakbola yang diatur oleh FA.  

Semenjak itu, peraturan pertandingan sepakbola terus 

disempurnakan. Piala FA, kompetisi tertua di dunia yang 

diselenggarakan oleh FA, kemudian hadir pada musim liga 

tahun 1871/72. Dari Inggris, sepakbola kemudian mulai 

berkembang ke negara-negara lain hingga akhirnya Fédération 

Internationale de Football Association atau yang biasa disebut 

dengan FIFA, terbentuk di Paris pada 21 Mei 1904. (Mariatha, 

2015) 
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Meski secara resmi didaulat sebagai asosiasi 

sepakbola tertua di dunia, ternyata kesebelasan dari berbagai 

negara di Inggris yang dihimpun dalam orgnisasi FA tersebut 

menentang gagasan Jules Rlmet yang ingin menyelenggarakan 

turnamen sepakbola antar negara-negara di dunia. Inggris, 

terutama FA, enggan bertanding dengan negara lain yang 

dapat menjadi musuh mereka di peperangan dunia pertama, 

orang-orang Inggris pada saat itu juga menganggap bahwa 

permainan sepakbola negara lain tidak lebih baik 

dibandingkan dengan sepakbola Inggris. Akibatnya, pada tiga 

pagelaran Piala Dunia pertama kali, Inggris sama sekali tidak 

mengirimkan delegasinya untuk mengikuti kompetisi tersebut.  

Setelah hiruk pikuk perang dunia pertama dan kedua 

yang menimpa daratan Eropa dan melibatkan hampir seluruh 

negara di dunia, FA dan sepakbla Inggris kembali bangkit, 

ditamdai dengan kembalinya mereka ke dalam naungan FIFA 

sebagai badan tertinggi sepakbola Internasional pada tahun 

1946 dan mengikuti turnamen akbar Piala Dunia pada 1950 di 

Brasil. (B.M, 2015) 

Inggris akhirnya mencapai puncak kejayaan pada 

tahun 1966 dengan meraih trofi supremasi tertinggi dalam 

kancah sepakbola saat Piala Dunia pertama kalinya 

diselenggarkan di tanah Britania Raya. Dan semenjak itu, 

ironisnya, tim nasional Inggris selalu sulit berbicara banyak di 

ajang internasional.  

 

B. Berdirinya Chelsea F.C 

1. Sejarah Berdirinya Klub  
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Dimulai pada tahun 1904, saat Henry Augustus „Gus‟ 

Mears, mengakuisisi stadion atletik Stamford Bridge, yang 

kala itu merupakan markas dari London Athletics Club. Mears 

berencana membangun kembali stadion dengan fasilitas 

sepakbola dengan seni negara, dengan maksud menawarkan 

kepada tim lokal yang sudah eksis di wilayah itu , Fulham Fc, 

untuk menggunakan stadion tersebut sebagai home base 

mereka. Namun ternyata tawaran itu ditolak oleh pihak 

manajemen klub Fulam, hingga akhirnya Mears memutuskan 

untuk membentuk klub sepakbolanya sendiri.  

Mears akhirnya merundingkan masalah tersebut 

dengan saudara-saudara, yang kebetulan adalah seorang 

pemilik bar bernama The Rising Sun yang berada di seberang 

stadion Stamford Bridge. Bersama saudaranya, Joseph Mears, 

juga saudara ipar mereka Henry Boyer, serta seorang 

pemungut cukai Alfred Janes dan keponakanya, Edwin yang 

juga kerabat Mears, seorang yang menjalankan roda bisnis bar 

Rising Sun, terlahirlah sebuah kekuatan sepakbola baru dari 

London Barat, di seberang jalan utama menuju Fulham Road 

dan berhasil masuk ke kasta teratas sepakbola Inggris tidak 

lama setelahnya, Chelsea F.C.  

Pada tahun-tahun awal terbentuknya klub ini, Chelsea 

tidak memiliki banyak pencapaian. Menunjuk John Tait 

Robertson, yang ketika itu adalah pemain tim nasional 

Skotlandi berusia 28 tahun sebagai pemain sekaligus manajer 

klub. Berkolaborasi dengan Frederick Parker, yang juga 

berjasa membawa Chelsea masuk ke Divisi Dua Football 

League, Robertson membentuk sebuah skuat yang termaksuk 

di dalamnya penjaga gawang “Fatty” Foulke. (Susanto, 2016) 
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Pertandingan perdana Chelsea terjadi pada 2 

September 1905, yakni laga tandang kontra Stockport 

Country, yang menghasilkan kekalahan bagi Chelsea dengan 

skor 0-1. Sementara laga kandang pertama mereka di Stamfor 

Bridge terjadi pada September 1904, dalam laga uji coba, yang 

berakhir dengan kemenangan meyainkan bagi Chelsea yaitu 4-

0. Stamford Bridge dengan cepat meraih kesuksesan. Dalam 

sebuah pertandingan kontra Manchester United pada Jumat 

Agung 1906, Stamford Bridge dipenuhi oleh 67.000 orang 

penonton.  

Chelsea F.C promosi ke Divisi Pertama Football 

League pada thaun 1907, hanya berselang dua tahun sejak 

didirikanya klub ini. Mereka menghabiskan tiga puluh dari 

empat puluh musim pertama mereka di Divisi Pertama, 

meskipun sering menemukan diri mereka menyelesaikan liga 

di tengah klasemen atau berjuang untuk menghindari 

degradasi. Di musim perdana di Divisi Pertama itu, Chelsea 

mendapatkan julukan baru, yakni “para pensiunan”, karna 

berhasil memikat kunjugan penonton paling besar sepanjang 

sejarah sepakbola Britania Raya. Bahkan seniman terpopuler 

kala itu, GeorgeRobey, ikut mendaftar sebagai pemain 

Chelsea. (Susanto, 2016) 

Pencapaian terbesar mereka pada awal tahun 

berdirinya klub adalah berhasil mencapai final piala FA pada 

tahun 1915, dan menjadi runner up pada kompetisi tersebut 

karna berhasil dikalahkan oleh Sheffield United. Setelah itu, 

mereka selalu dikalahkan dalam babak semifinal piala FA 

pada tahun 1911, 1920, 1932, 1950 dan tahun 1952. Meskipun 

gagal menjuarai piala FA, Chelsea berhasil mendapatkan 

reputasinya untuk mendatangkan pemain dengan nama besar. 
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 Pada tahun 1952, Chelsea memutuskan untuk 

mengganti manajemen kepelatihan klub. Chelsea akhirnya 

menunjuk mantan penyerang tim nasional Inggris sekaligus 

mantan pemain Arsenal, yaitu Ted Drake untuk menjadi 

suksesor di Chelsea. Drake memulai dengan memodernisasi 

klub. Menghapus citra pensiunan Chelsea Klub, menjual para 

pemin tua dan menggantinya dengan para pemain muda untuk 

skuat tim dan juga pusat pelatihan, membangun lagi sisi gaya 

permainan Chelsea yang lebih modern. (Wikipedia, 2018) 

Drake mengajarkan bagaiamana para pemain harus 

mengolah bola dari tengah lapangan dengan umpan pendek 

cepat, hingga menghasilkan peluang untuk menciptakan gol, 

yang mana adalah praktek yang sangat langka di Inggris pada 

saat itu. Sistem pembinaan pemain mudapun diperbaharui, dan 

meninggalkan kebijakan perekrutan pemain bintang yang lebih 

sering tidak dapat diandalkan, menjadi merekrut pemain muda 

yang tidak terkenal dari kasta sepakbola yang lebih rendah 

namun memiliki skill yang mumpuni. Hingga akhirnya Drake 

sukses membawa Chelsea F.C untuk menjuarai Divisi Perama 

Football League pada tahun/musim 1954-1955. Sejak saat itu, 

Chelsea lebih dikenal dengan sebutan The Blues (Wikipedia, 

2018) 

Pada musim selanjutnya UEFA menciptakan 

kompetisi baru yang mempertemukan berbagai klub di Eropa, 

yaitu Piala Champions Eropa. Chelsea yang musim lalu 

merupakan juara dari The Football League tentu berhak untuk 

ikut andil dalam kompetisi ini, namun tanpa alasan yang jelas, 

pihak manajemen The Football League dan FA menyatakan 

keberatan terhadap partisipasi Chelsea di kancah Piala 

Champions Eropa. Chelsea akhirnya mundur dari perhelatan 

tersebut saat kompetisi belum dimulai.  
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Pada tahun 1960an, banyak pengamat sepakbola yang 

melihat potensi bakat yang muncul dari tim muda Chelsea 

dibawah asuhan manajer Tommy Docherty, pelatih yang 

menggantikan Ted Drake. Chelsea berada dalam jalur untuk 

meraih treble winner dan mencatatkan sejarah baru saat 

Football League, Piala FA, dan Piala Liga memasuki tahap 

akhir musim 1964-1965. Sayangya, Chelsea hanya berhasil 

memenangkan Piala Liga, dan gagal dalam dua kompetisi 

lainya. Chelsea menjuarai FA cup pada tahun 1970 saat 

berhasil mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1.  

Memenangi Liga membuat Chelsea berhak untuk ikut 

berkompetisi UEFA Cup Winners untuk pertama kalinya. 

Kompetisi ini adalah pertandingan yang mempertemukan 

seluruh juara liga domestik yang ada di Eropa Eropa. Chelsea 

berhasil menorehkan sejarah baru dimana menjadi tim asal 

Inggris pertama yang bisa menjuarai UEFA Winners Cup dua 

tahun secara berturut-turut pada musim kompetisi 1971-1972 

dibawah asuhan Dave Sexton (Wikipedia, 2018) 

Akhir tahun 1970 hingga tahun 1980 adalah periode 

yang paling bergejolak yang pernah dialami oleh seluruh 

jajaran staf, pemain dan para supporter. Pembangun kembali 

Stamford Bridge secara besar-besaran telah mengakibatkan 

keuangan klub menurun secara drastis. Akibatnya Chelsea 

kesulitan untuk menggaji para staf dan pemainya. Beberapa 

pemain bintang dan pemain andalan klub harus mereka jual, 

dan hasilnya Chelsea mengalami penurunan performa secara 

drastis.  

Pada musim yang sama setelah menjuarai UEFA 

Winners Cup, Chelsea secara mengejutkan tersingkir oleh klub 

dari Divisi II yaitu Leyton Orient, dan kalah pada 
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pertandingan final Piala Liga dari Stoke City. Musim 1972-

1973 diawali dengan kemenangan yang diarih atas Leeds dan 

berhasil menempati posisi keempat di klasemen liga pada 

bulan Desember.  

Setelah bulan Desember berlalu, Chelsea tidak lagi 

merasakan kemenangan, dan hanya mampu memenangi lima 

dari 21 pertandingan keseluruhan yang mereka jalani di Divisi 

Utama liga. Chelsea akhirnya hanya mampu berada di 

peringkat 12 klasemen akhir Divisi Utama. Chelsea 

menyelesaikan hampir 17 musim berikutnya dengan penuh 

kekacauan. (Batty, 2007, hal. 224-245) 

Pertikaian antara Sexton dan Osgood juga Hundson 

mencapai puncaknya ketika Chelsea menelan kekalahan atas 

West Ham United pada Boxing Day tahun 1973. Duo striker 

Chelsea itu akhirnya dijual beberapa bula kemudian menyusul 

krisis keuangan yang dialami Chelsea dan burukny performa 

kedua pemain tersebut. Dave Sexton akhirnya dipecat pada 

awal musim 1975-1975 setelah mengawali kompetisi dengan 

sangat buruk, dan digantikan oleh asistenya yaitu Ron Suart, 

yang juga gagal membawa Chelsea kepada performa terbaik 

mereka. Chelsea akhirnya secara resmi terdegradasi pada 

tahun 1975.  

Masalah lain yang muncul bagi klub datang dari para 

hooligan Chelsea. Kerusuhan terjadi dimana-mana disebabkan 

oleh kekecewaan para Headhunter, sebutan untuk hooligan 

Chelsea, menyusul kekecewaan mereka terhadap buruknya 

performatim dilapangan. Chelsea bahkan sampai harus 

menjual hak kepemilikan stadion kepada pengusaha properti 

ternama di Inggris, yang berarti secara hukum mereka baru 



32 

 

saja kehilangan stadion sekaligus rumah bagi para hooligan 

Chelsea.  

Pembangunan East Stand, tempat yang hingga saat ini 

menjadi tempat favorit bagi para hooligan Chelsea, sebagai 

bagian dari rencana untuk menambahkan 60.000 kursi 

tambahan bagi para penonton, menambah besar kesengsaraan 

klub. Proyek ini ramai diberitakan media Inggris sebagai „the 

most ambitiousever undertaken in Britain'. (Parsons, 2002, 

hal. 192)  

Gambar 2 2 The East Stand, penyebab utama masalah 

keuangan Chelsea pada 1970-an dan 1980-an 

 

Sumber: wikipedia 

Media tentu tidak asal sebut dalam pembertiaan 

tersebut, pembangunan kembali Stamford Bridge bertepatan 

dengan krisris ekonomi dunia paska perang dunia, akibatnya 

pembangunan stadion ini diwarnai dengan penundan, 

pemogokan oleh para pekerja hingga kekuranan bahan 
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bangunan yang menyebabkan pembengkakan biaya hingga 

diluar kendali. Sejauh yang tercatat, hutang yang dimiliki 

Chelsea pada saat itu hingga menyentuh angka 4 juta pound 

sterling pada tahun 1977, sebuah nominal hutang yang 

fantastis pada masa itu. (Glanvill, 2007, hal. 87) 

Akibatnya, sejak Agustus 1974 hingga Juni 1978, 

Chelsea tidak mampu membeli seorang pemain pun. 

Penurunan kualitas tim juga diimbangi dengan penurunan 

jumlah penonton, ditambah dengan rusaknya reputasi klub 

oleh serangkaian aksi brutal yang dilakukan oleh Headhuter 

Chelsea sebagai bentuk protes terhadap klub. Akhir tahun 

1980an menjadi puncak kebrutalan Holiganisme di sepakbola 

Inggris, sudah banyak firma hooligan yang terbentuk saat itu, 

namun tetap saja, Headhunter Chelsea menjadi yang paling 

terkenal dan selalu menjadi headline pemberitan media atas 

semua kebrutalan yang mereka lakukan.  

Dibawah asuhan manajer John Neal pada tahun 1983, 

Chelsea mengalami perbaikan performa di lapangan. 

Mendekati degraasi ke Divisi Ketiga utuk pertama kalinya, 

John Neal secara membentuk tim baru baru bagi Chelsea 

dengan mengesankan dan biaya belanja pemain yang sangat 

minimal. Secara mengejutkan Chelsea berhasil menjuarai gelar 

Divisi Dua pada musim 1983-1984 dan memantapkan diri di 

kasta teratas sepakbola Inggris, sebelum akhirnya kembali 

terdegradasi ke Divisi Dua pada tahun 1987. Chelsea akhirnya 

mampu bangkit dan memenangkan kembali gelar Divisi Dua 

pada musim 1988-1989.  

Setelah pertempuran hukum yang berjalan alot dan 

menghabiskan waktu yang lama, hak kepemilikan Stamford 

Bridge akhirnya kembali kepada manajemen klub pada tahun 
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1992, dengan melakukan berbagai lobi terhadap bank-bank 

pengembang properti yang mengalami kebangkrutan akibat 

kecelakaan pasar paska krisis ekonomi. Chelsea sempat 

diragukan saat akan memulai musim baru Liga premier, 

meskipun berhasil menjuari Piala FA pada musim 1994, 

namun komposisi pemain yang dimiliki Chelsea paska 

runtuhnya keuangan klub membuat para pengamat sepakbola 

meragukan kekuatan Chelsea untuk ikut berkompetisi. Namun 

pada 1996 nasib Chelsea berubah saat klub menunjuk Ruud 

Gullit sebagai manajer baru (Glanvill, 2007) 

Gullit berhasil mendatangkan kembali pemain-pemain 

bintang untuk mengisi line up skuad Chelsea, diantaranya 

yang paling terkenal adalah striker Juventus yaitu Gianluca 

Vialli, bek kenamaan asal Prancis Frank Lebouef dan 

penyerang sayap tim nasional Itali yaitu Gianfranc Zola, yang 

akhirnya menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah 

dimiliki oleh Chelsea dan menjadi legenda klub. Gullit juga 

mendatangkan Roberto Di Matteo, yang membuat rekor 

sebagai peain termahal yang pernah dibeli Chelsea saat itu 

dengan harga 4.9 juta pound sterling.  

Dengan komposisi pemain mewah dibawah asuhan 

Gullit, Chelsea bangkit dan muncul sebagai sebagai penghuni 

papan atas klasemen Premier League. Chelsea dibawah asuhan 

Ruud Gullit dikenal sebagai klub yang bermain dangan total 

football, mengandalkan operan pendek yang rapih antar 

pemain, ditambah dengan keahlian para pemain dalam 

mengolah bola dari lapangan tengah. Hasilnya, Chelsea 

berhasil menjuarai Piala FA pada tahun 1997 dan dengan 

meyakinkan masuk ke dalam Top Four. (Glanvill, 2007) 
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Tidak lama setelah itu Gullit digantikan oleh Gianluca 

Vialli yang juga mantan pemain Chelsea. Vialli sukses 

membawa tim untuk meraih gelar Piala Liga dan piala 

Winners pada tahun 1998, meraih Piala FA pada tahun 2000 

dan melaju sampai perempat final Liga Champions UEFA 

pada tahun yang sama. Gianluca Vialli akhrnya digantikan 

oleh pelatih Italia lainya, Claudio Ranieri yang hanya sanggup 

untuk mengantarka Chelsea ke final piala FA pada tahun 2002 

dan kualifikasi Liga Champions pada tahun 2002-2003. 

(Fenton & Muir, 1998) 

Pada Juni tahun 2003, dengan manajemen klub yang 

menghadapi krisis keuangan yang tidak berkesudahan, Ken 

Bates secara mengejutkan menjual saham Chelsea kepada 

miliarder asal Rusia, Roman Abramovich, seharga 140 miliar 

poundsterling. Membuat Chelsea sebagai klub dengan harga 

jual termahal saat itu di Inggris. Ken Bates mendapatkan 

keuntungan sekitar 17 juta pound sterling dari penjualan klub 

yang ia beli dengan harga hanya satu juta pound sterling pada 

saat itu.  

Kehadiran Roman Abramovich berdampak besar bagi 

siklus keuangan klub, Abramovich langsung melunasi 

sebagian hutang klub sebesar 80 uta poundsterling. 

Abramovich juga kemudian melanjutkan belanja pemain bagi 

klub hingga 100 juta pound sterling sebelum dimulainya 

musim baru Premier League. Hasilnya Chelsea berhasil 

mendatangkan Claude Makelele, Geremi, Hernan Crespo, 

Glen Johnson, Joe Cole dan Damien Duff. (Bose, 2003) 

Meskipun didukung dengan kekuatan finansial dan 

deretan pemain bintang, Ranieri tidak mempersembahka gelar 

apa pun bagi Chelsea. Ranieri akhirnya digantikan oleh pelatih 
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berkebangsaan Portugal, Jose Mourinho. Dibawah asuhan Jose 

Murinho, Chelsea menjadi klub pertama di Inggris yang 

mampu mempertahankan gelar Liga Inggris dalam dua musim 

berturut-turut sejak berakhirnya perang dunia pada musim 

2004-2005 dan 2005-200. Jose Mourinho juga berhasil 

membawa Chelsea meraih gelar Piala FA dan dua Piala Liga 

pada tahun 2005 dan 2007. (Glanvill, 2007) 

 

Gambar 2 3 skuad Chelsea F.C saat berlaga di Final 

Liga Champions tahun 2007 

 

Sumber: Wikipedia 

Pada September tahun 2007 Mourinho digantikan oleh 

Avam Grant. Manajer pertama yang berhasil mengantarkan 

Chelse ke final Liga Champions pertama mereka pada tahun 

itu menghadapi Manchester United. Sayangnya Chelsea harus 

mengakui kenunggulaan rival abadinya tersebut pada lanjutan 

adu pinalti setelah kedua tim tersebut bermain imbang selama 

90 menit. Avram Grant akhirnya dipecat sehari tepat setelah 
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laga final tersebut dan digantikan oleh Luiz Felipe Scolari 

pada Juli tahun 2008.  

Scolari hanya bertahan selama 7 bulan dalam 

menaungi kepelatihan di Chelsea dan akhirnya dipecat pada 

setelah serangkaian hasil buruk yang diperoleh Chelsea. 

Pelatih asal Russia, Guus Hiddink ditunjuk sebagai pelatih 

sementara hingga akhir musim 2008-2009, dan sukses 

mengantarkan Chelsea untuk meraih gelar FA Cup kedua 

mereka dalam kurun tiga tahun. Dua hari setelah musim 

berakhir, Grant digantikan oleh mantan pelatih AC Milan, 

Carlo Ancelotti sebagai pelatih resmi Chelsea. (Glanvill, 2007) 

2. Stamford Bridge 

Secara resmi dibuka pada 28 April tahun 1887. Selama 

28 tahun pertama berdirinya stadion tersebut, Stamford Bridge 

secara eksklusif digunakan oleh Klub Atletik London sebagai 

arena untuk pertemuan dan perhelatan pertandingan atletik dan 

sama sekali tidak pernah digunakan untuk kegiatan sepakbola. 

Pada tahun 1904 saat hak milik stadion diakuisisi oleh Mears 

dan para kolega, mereka bertujuan untuk menampilkan sepak 

bola dari Kensington.  

Stamford Bridge dirancang khusus untuk keluarga 

Mears oleh arsitek sepakbola terkenal, Archibald Leitch. 

Stamford Bridge awalnya ditawarkan kepada Fulham Football 

Club, tetapi ditolak. Akhirnya Mears memutuskan untuk 

membentuk sebuah klub sepakbola baru mereka untuk 

menempati stadion yang mereka beli. Para pemegang saham 

stadion memutuskan untuk mengadopsi nama distrik yang 

berdekatan dari Chelsea untuk menamai klub baru mereka. 

Dimulai dengan desain mirip mangkuk yang terbuka, dan 

memiliki satu teras tertutup, Stamford Bridge pada awal 
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berdirinya memiliki kapasitas bagi 100.000 penonton. 

(Glanvill, 2007) 

Awal tahun 1930an melihat pembangunan teras bagian 

selatan tribun stadion yang menutupi hampir seperlima bagian 

dari tribun penonton. Bagian ini akhirnya dikenal sebagai “The 

Shed End”, yang akhirnya ditempati oleh para hooligan dan 

loyalis pendukung Chelsea., sejak tahun 1960 hingga tahun 

1980an. Tidak ada data pasti yang menjelaskan dari mana 

nama tersebut berasal.  

Gambar 2 4 pemandangan yang diambil dari West 

Stand, Stamford Bridge saat pertandingan liga Champions 

 

Sumber: google image 

Selama akhir dekade 1960 hingga awal 1970an, 

pemilik klub memulai memodernisasi Stamford Bridge dengan 

rencana untuk menambah sekitar 60.000 tambahan kursi 

penonton. Pengerjaan dimulai dari East Stand pada awal tahun 

1970an tetapi proyek itu dilanda masalah krisis keuangan klub 

dan hampir membawa manajemen klub Chelsea kepada 

kebangkrutan besar.  
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Hingga akhirnya pihak manajemen harus menjuak hak 

kepmilikan stadion pada pengembang properti di Inggris. 

Namun setelah pertempuran hukum yang panjang, tidak 

sampai pertengahan tahun 1990an hak kepemilikan stadion 

kembali kepada manajemen Chelsea dan pengerjaan renovasi 

stadion dilanjutkan lagi. (Glanvill, 2007) 

Bagian utara, barat dan selatan bagian tanah stasion 

diubah total menjadi all-seater bagi para penonton, dan tribun 

dimajukan lebih dekat ke lapangan, yang mana menjadi tren 

banyak stadion di Inggris kala itu, pemugaran itu selesai 

dikerjakan pada tahun 2001. Ketika Stamford Bridge dibangun 

kembali di era Ken Bates, banyak fitur baru yang ditambahkan 

ke kompleks stadion, diantaranya adalah dua hotel, apartemen, 

bar, restoran, Chelsea Megastore, dan objek wisata interaktif 

bagi para wisatawan yang disebut Chelsea World of Sport.  

Tujuanya dari dibangunya fasilitas ini adalah untuk 

mendatangkan pendapatan tambahan untuk mendukung 

manajemen keuangan klub dari bisnis diluar sepakbola. 

Pemegang saham Stamford Bridge akhirnya dimiliki oleh 

Chelse Pitch Owners, sebuah organisasi nirlaba dimana para 

penggemar adalah pemegang saham tersebut. Hal tersebut 

dilakukan untuk memastikan bahwa saham Stamford Bridge 

tidak akan pernah lagi dijual kepada pihak lain dari luar 

sepakbola. Ini juga berarti bahwa jika klub pindah ke lokasi 

baru, mereka tidak dapat menggunakan nama Chelsea F.C. 

(Glanvill, 2007) 

Chelsea sempat berencana untuk melakukan 

perluaasan area stadion lagi dan meningkatkan kapasitas 

jumalah penonton hingga lebih dari 60.000 kursi. Namun 

karna letak stadion yang berada di tengah kota dan diapit oleh 
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dua jalur kereta api aktif, perluasan area ini urung 

dilaksanakan. Klub telah menegaskan kembali keinginan 

mereka untuk tetap menjaga rumahnya di tempat mereka 

berada saat ini.  

Tempat pemusatan latihan klub sendiri terletak di desa 

Stoke d‟Abernon dekat desa Cobham, Surrey. Tim pertama 

chelsea telah dilatih di Cobham sejak tahum 2005, setelah 

tempat latihan terdahulu Chelsea diambil alih oleh QPR. 

Cobham baru dibuka  dan diresmikan kepada umum pada 

tahun 2007 saat pembangunan fasilitas pelatihan selesai 

dikerjakan. (Glanvill, 2007) 

Tribun utara dikenal sebagai The Matthew Harding 

Stand. Nama tribun ini di dedikasikan kepada mantan direktur 

Chelsea, Matthew Harding, yang menginvestasi dan 

membantu mengubah klub pada awal 1990-an. Untuk 

beberapa pertandingan Champions League, tribun ini selalu 

terhalang oleh kendaraan dari beberapa media. Kapasitas 

maksimal dari tribun ini mencapai 10,884.  

Tribun timur menjadi inti dari Stamford Bridge. 

Terowongan menuju lapang, ruang ganti, ruang konferensi 

pers, pusat media, audio-visual dan ruang komentator, berada 

di tribun ini. Sebelumnya di bagian bawah tribun ditempatkan 

untuk suporter lawan. Namun, pada awal musim 2005/2006, 

manajer Jose Mourinho meminta agar sebagian di tribun ini 

diisi untuk pihak keluarga untuk menaikan moral dan 

semangat tim. Suporter lawan di pindahkan ke tribun Shed 

End. Kapasitas maksimal tribun ini yaitu 11,000. 

Shed End merupakan tribun bagian selatan Stamford 

Bridge, tribun ini menjadi tempat favorit bagi “suporter garis 

keras Chelsea”. Tribun ini dihiasi dengan lampu dan lukisan 
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para legenda Chelsea. Setengah dari tribun ini di khususkan 

untuk suporter yang bertandang ke Stamford Bridge. Kapasitas 

maksimal tribun ini yaitu 6,414. 

Tribun barat sempat direnovasi pada 1997. Tribun ini 

memiliki tiga tingkat dan deretan executive boxes yang 

membentang sepanjang tribun. Tribun ini juga memiliki area 

concourse atau dikenal sebagai „Great Hall‟. Executive Boxes 

dikenal sebagai Millennium Suites, yang merupakan tempat 

bagi para tamu. Setiap boks dinamai dari mantan pemain 

Chelsea. Pada bulan Oktober 2010 sebuah patung emas Peter 

Osgood setinggi sembilan kaki buatan Philip Jackson, 

ditempatkan di tribun ini berdekatan dengan pintu masuk 

Millenium Suites. 

3. Lambang Klub 

Sejak berdirinya klub, Chelsea sudah mengalami 

empat kali perubahan lambang klub. Pada tahun 1905, Chelsea 

mengadopsi citra pensiunan sebagai lambang pertama mereka, 

lambang ini berkontribusi besar dalam membentuk julukan 

„pensiunan‟ bagi klub. Ted Drake yang menjadi pelatih 

Chelsea tahun 1952 bersikeras untuk merubah lambang 

„pensiunan‟ Chelsea dengan yang baru untuk menghidupkan 

kembali semangat sepakbola klub. Sebagai gantinya, Chelsea 

menggunakan inisial CFC sebagai lambang sementara mereka.  

Pada tahun 1953, lambang Chelsea berubah menjadi 

singa biru yang tegak dan menghadap ke belakang sambil 

menggenggam tongkat, lambang ini bertahan pada klub 

selama tiga dekade berikutnya. Lambang ini didasarkan pada 

lambang Metropolitan Borough of Chelsea, dengan “singa 

merajalela” yang diambil dari tangan presiden klub Viscount 

Chelsea dan staf dari Abbots of Westmintser, mantan Lord of 
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The Manor of Chelsea. Ia juga menampilkan tiga mawar 

merah, untuk mewakili Inggris, dan dua bola kaki. Ini adalah 

lencana klub pertama yang muncul dalam jersey. 

Pada tahun 1986, saat Ken Bates menjadi pemilik 

klub, lambang Chelsea diubah kembali sebagai upaya dari 

memodernisasi dan memanfaatkan peluang pemasaran baru. 

Lambang baru Chelsea menampilkan singan non-heraldik 

yang lebih naturalistik, kuning dan bukan biru, berdiri diatas 

C.F.C. lambang ini bertahan selama 19 tahun berikutnya, 

dengan hanya mengalami beberapa modifikasi seperti 

penggunaan warna yang berbeda. (Glanvill, 2007) 

Dengan kepemilikan klub yang baru, dan bertepatan 

dengan ulang tahun klub yang ke 100 tahun, diputuskan bahwa 

harus diubah lagi pada tahun 2004. Lambang baruyang 

diadopsi secara resmi untuk awal tahun 2005,dan menandi 

kembalinya desain lama singa biru yang membawa tongkst. 

Lambang ini tidak mengalami banyak perombakan selain 

perubahan warna beberapa kali, termaksuk mernggantinya ke 

warna putih dan warna emas.  

4. Warna Klub 

Chelsea selalu mengenakan warna biru sebagai warna 

kebanggan mereka. Awalnya Chelsea menggunakan warna 

biru yang lebih terang pada home kit mereka, ditambah 

dengan celana pendek putih dan aus kaki biru gelap. Namun 

seragam dengan warna biru yang terang ini tidak bertahan 

lama, dan diganti denga warna biru royal pada tahun 1912. 

Ketika Tommy Docherty menjadi manajer pada awal 1960an, 

ia mengubah komposisi jersey Chelsea. Tommy mengubah 

celana pendek berwarna putih menjadi celana pendek 

berwarna biru dan kaus kaki putih.  
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Tommy percaya bahwa kombinasi warna tersebut 

membuat warna klub menjadi lebih khas, karna tidak ada tim 

lain yang menggunakan warna tersebut saat itu. Jersey tim 

dengan kombinasi warna baru tersebut pertama kali 

dikenalkan dan dipakai selama musim 1964-1965.  

Sementara seragam tandang mereka selalu 

menggunakan warna putih atau pun kuning dengan 

menggunakan lis biru. Strip tandang pertama pada jersey 

Chelsea terdiri dari garis-garis hitam dan putih, dan untuk satu 

pertandingan di tahun 1960an tim menggunakan jersey dengan 

komposisi warna garis-garis biru dan hitam seperti Inter 

Milan, yang lagi-lagi atas perintah Docherty. Kombinasi lain 

yang tak terlupakan pada jersey klub adalah strip hijau mint di 

tahun 1980an, merah dan putih pada awal 90an dan edisi grafit 

dan tangerine pada pertengahan 1990an. (Glanvill, 2007) 

Jersey kit Chelsea diproduksi oleh Adidas, yang 

dikontrak sebagai sponsor resmi bagi tim sejak tahun 2006 

hingga tahun 2016. Seperti klub sepakbola kebanyakan, 

Chelsea selalu melakukan pergantian sponsor untuk memasok 

jersey kit mereka. Umbro menjadi sponsor kit Chelsea pada 

tahun 1968-1981, Le Coq Sportif pada tahun 1981-1986, The 

Chelsea Collection pada tahun 1986-1987, lalu mereka 

kembali lagi pada Umbro di tahun 1987-2006 sebelum 

akhirnya menjalin kerjasama dengan Adidas. Chelsea sudah 

berpaling dari Adidas dan menjalin kerjasama dengan Nike 

hingga saat ini. 

Selain itu, Chelsea juga menjalin kerjasama dengan 

perusahaan lain untuk menjaga stabilitas keuangan klub. 

Bebepara perusahaan seperti Garage Fams, Teh-Bai Lin dan 

perusahaan asal Italia yaitu Simod, sebelum akhirnya 
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melakukan kesepakatan jangka panjang dengan pabrikan 

komputer Commodore International pada tahun 1989. Chelsea 

kemudian disponsori oleh Coors Beer pada tahun 1995-1997, 

Autoglass pada tahun 1997-2001 dan Emirates Airline pada 

tahun 2001-2005. Chelsea akhirnya beralih ke Samsung untuk 

kerjasama jangka panjang. 

 

  

5. Pendukung dan Persaingan 

Chelsea memiliki rata-rata kehadiran supporter kelima 

tertinggi sepanjang masa di kancah sepakbola Inggris, dan 

dengan konsisten selalu menarik lebih dari 40.000 penonton 

dalam setiap pertandingan di Stamford Bridge. Mereka adalah 

tim Premier League kelima yang memiliki dukungan supporte 

terbaik di musim 2007-2008, dengan jumlah kehadiran rata-

rata penonton di Stamford Bridge hingga 41.673 dalam setiap 

pertandingan. Chelsea bahkan mencatatkan sejarah saat 

menggelar laga kontra Arsenal di Stamford Bridge pada 12 

Oktober 1932 yang dihadiri sebanyak 82.905 orang penonton, 

pertandingan dengan jumlah penonton nomer empat 

ternbanyak di dunia. (Redaksi, 2018) 

Sementara Fanbase tradisional Chelsea berasal dari 

bagian kelas pekerja kelas atas dari London Barat, seperti 

Hammersmith dan Battersea, dari daerah kaya seperti Chelsea 

dan Kensington, dan dari Home Counties. Mereka juga 

memiliki chant yang selalu diteriakan pada setiap 

pertandingan, menyanyikan lagu-lagu seperti “Carefree”, 

“Blue is the Colour”, “Land ofHope and Glory”, “Ten Men 

Went to Mow”, “Zigga Zagga” chant yang selalu diteriakan 
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ketika Gianfranco Zola mencetak gol, “Halo! Halo!” dan 

“Seledri”, fans Chelsea memang gemar melakukan ritual 

pelemparan seledri pada saat pertandingan.  

Chelsea sebenarnya tidak memiliki rival sekota dan 

tidak memiliki pertandingan pada skala derby seperti 

perseteruan antara Liverpool dan Everton atau Arsenal dengan 

Tottenham Hotspur. Derby London Barat antara Chelsea dan 

Fulham tidak begitu menonjol selama bertahun-tahun, melihat 

kedua klub lebih banyak menghabiskan waktu dalam divisi 

yang terpisah. Namun sebuah survey yang dilakukan oleh 

Planetfootball.com pada tahun 2004 bahwa para supporter 

Chelsea menganggap Arsenal, Tottenham Hotspur, 

Manchester United dan Liverpool sebagai rival utama mereka. 

Tidak ada alasan geografis atau sejarah yang mencatat 

mengapa Liverpool dan Chelsea memiliki ketidaksukaan satu 

sama lain, namun rivalitas kedua tim ini adalah salah satu yang 

paling menghibur dalam sepakbola Inggris sejak tahun 2000an 

hingga sekarang. Kesenjangan nasib antara kedua klub 

tersebut pada saat itu memang sangat mencolok. Liverpool 

adalah bagian dari aristrokrasi tradisional sepakbola Inggris, 

sedangkan Chelsea adalah klub yang besar dari suntikan dana 

miliarder kaya asal Russia Roman Abramovich.  

Hal lain yang semakin membumbui rivalitas antara 

kedua klub ini adalah, “gol hantu” Luis Garcia pada lanjutan 

semi-final Liga Champions yang mempertemukan kedua klub 

pada tahun 2005. Pertandingan tersebut adalah salah satu yang 

paling fenomenal sekaligus kontroversial dalam sejarah 

sepakbola, dan menjadikan pertandingan tersebut menjadi 

pertandigan yang paling banyak dituntuk dalam sepakbola 

Inggris. (PlanetFootball, 2017) 
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Rivalitas Chelsea dengan Tonttenham juga telah 

berkembang setelah keduanya bertemu di Final Piala FA pada 

tahun 1967, final Piala FA pertama yang dimaikan oleh dua 

klub London. Stamford Bridge juga merupakan venue 

dihelatnya laga final FA Cup selama kurun waktu 1920 hingga 

tahun 1922 sebelum akhirya dipindahkan ke Wembley 

Stadium pada 1923 hingga saat ini. Selain itu Chelsea juga 

mempunyai rivalitas kuat dengan Leeds United, selalu 

mempertontonkan pertandingan yang keras dan kontroversial 

pada tahun 1960 hingga tahun 1970. Rivalitas ini melebar 

sampai pada supporter Chelsea yang diketahui sering terlibat 

bentrok dengan supporte Leeds United.  

Selama tahun 1970 hingga tahun 1980an khususnya, 

para loyalis pendukung Chelsea dikaitkan dengan berbagai 

kasus hooliganisme di sepakbola Inggris. Firma sepakbola 

Chelsea awalnya membentuk komunitas para pendukung 

Chelsea bernama Chelsea Ched Boys, yang tidak lama 

kemudian dikenal sebagai Chelsea Headhunter. Chelsea 

Headhunter terkenal secara luas di London karna serangkaian 

tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Berbagai bentrokan 

di London teelah melibatkan mereka kepada masalah yang 

lebih rumit. Bentrokan antara Headhunter dengan Inter City 

Firm West Ham United dan Bushwackers Millwall adalah 

contohnya. 

Bahkan meningkatnya hooligasnisme pada tahun 

1980an, menyebabkan Ken Bates mengajukan usulan untuk 

mendirikan pagar listris di area West Stand untuk menghindari 

terjadinya bentrokan di lapangan antar hooligan. Untungnya 

usulan itu ditolak oleh otoritas FA.  

6. Budaya Populer 
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Pada tahn 1930, Chelsea tampil di salah satu film 

sepakbola paling awal yang ada pada era tersebut, film 

tersebut berujudul The Great Game. Gelandang serang 

Chelsea, Jack Cock, yang saat itu masih bermain di Milwall, 

menjadi pemeran utama pada berapa adegan. Beberapa bagian 

film juga diambil d Stamford Bridge, termaksuk lapangan, 

ruang rapat manajemen, dan ruang ganti pemain. Termaksuk 

penampilan Andrew Wilson George Mills dan Sam Millington 

.  

Karna saking terkenalnya Headhunter Chelsea pada 

saat itu, firma sepakbola yang terikat dengan klub, hooligan 

Chelsea juga ikut tampil dalam film-film tentang hooliganisme 

sepakbola, salah satuna adalah film The Football Factory. 

Chelsea juga ikut tampil dalam sebuah film Hindi yaitu Jhoom 

Barabar Jhoom. Tidak berhenti disitu, tahun 190an, klub 

melakukan kerjasama dengan sebuh label musik, dengan 

menghasilkan prestasi rendah mereka yng sering digunakan 

sebagai materi para komedian di London seperti George 

Robey.  

Puncaknya adalah saat seorang komedian Inggris, 

Norman Long, merilis sebuah lagu komedi pada tahun 1993, 

yang secara ironis berjudul “Pada Hari Itu Chelsea Pergi dan 

Memenangkan Piala”, lirik yang menggambarkan serangkaian 

kejadian aneh dan tidak dapat dijelaskan secara hipotetis 

bagaimana Chelsea akhirnya memenangkan sebuah trofi.  

Beberapa tahun setelah itu Chelsea merilis lagu “Blue 

is the Colour” yang bertujuan untuk membangun euforia 

keberhasilan mereka untuk melaju ke laga Final Piala Liga 

pada tahun 1972. Dengan semua anggota tim utama Chelsea 

bernyanyi pada lagu itu. Ajaibnya, lagu tersebut menembus 
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paeringkat 5 pada UK single Chart, dan menjadi nomer 8 di 

Irlandia pada tahun 1972. (Chart Stats, 2007) 

Lagu tersebut akhirnya menjadi populer dan akhirnya 

diadaptasi menjadi “white is the Colour” dan diadopsi juga 

sebagai lagu kebangsaan oleh Vancouver Whitecaps di 

Kanada. Dalam persiapan untuk menyambut Piala FA tahu 

1997, Chelsea kembali merilis lagu dengan judul  “Blue Day” 

yang dinyanyikan oleh grup band Suggs dan anggota dari 

skuad Chlesea. Lagu ini juga berhasil menembus peringkat 22 

dalam UK single Chart. Penyanyi solo terkenal, Bryan Adams, 

yang juga merupakan penggemar Chelsea, mendedikasikan 

sebuah lagu untuk Chelsea yang berjudul “We‟re Gonna Win” 

dari albumnya yang ke 18 yaitu “Till I Die” kepada klub.   




