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BAB III 

SEJARAH TERBENTUKNYA HEADHUNTER 

CHELSEA SERTA BERBAGAI INSIDEN 

HOOLIGANISM DAN RASISME YANG TERJADI. 

 

Sepakbola dan supporter memang merupakan dua 

komponen yang tidak terpisahkan. Di mana ada klub 

sepakbola pasti ada pula supporter yang mendungnya, baik itu 

dalam jumlah yang masif atau pun dalam jumlah yang kecil. 

Klub dan supporter adalah dua variabel yang selalu terikat dan 

akan selalu bersinggungan satu sama lain.  

 

A. Sejarah Terbentuknya Headhunter Chelsea  

Headhunter adalah komunitas para pendukung klub 

Chelsea F.C yang tergabung dalam sebuah perusahaan 

hooligan sepakbola Inggris yang terkait dengan klub sepakbola 

Chelsea F.C. Headhunter awalnya dikenal dengan sebutan 

„Chelsea Shed Boys‟ dan „Northsland‟ pada akhir tahun 

1960an, ketika hooliganisme dalam dunia sepakbola masih 

dalam masa pertumbuhan.  

Chelsea Shed Boys, julukan yang lahir dari para 

pengamat sepakbola dan media sepakbola Inggris yang selalu 

menyebut para supporter Chelsea yang dalam setiap 

pertandingan selalu memadati tribun Shed End. Chelsea Shed 

Boys dikenal karna ritual unik yang mereka lakukan 

menjelang berakhirnya pertandingan, yaitu menyanyikan chant 

“we‟re gonna win” sembari melemparkan seledri ke dalam 

lapangan. (Kurniawan, 2013) 
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Gambar 3 1 Lambang kelompok Headhunter Chelsea 

 

Sumber: Google Image 

Chelsea Shed Boys terdiri dari para pekerja kelas 

menengah di Inggris. Mayoritas yang tergabung dalam 

kelompok ini adalah para orang tua yang telah mengikuti 

perkembangan klub sejak klub ini didirikan. Mereka selalu 

memadati tribun Shed End yang berada persis di belakang 

gawang karena, awalnya tribun The Shed End adalah satu-

satunya bagian tribun yang tidak menggunakan tempat duduk. 

The Shed End memang khusus didisain sebagai tribun tanpa 

tempat duduk agar bisa menampung lebih banyak penpnton 

saat pertandingan. Tribun The Shed End juga terkenal sebagai 

satu-satunya tribun dengan harga tiket yang paling murah saat 

itu dibandungkan dengan sisi stadion lainya.  

chelsea Shed Boys akhirnya dibubarkan oleh otoritas 

kepolisisan London, menyusul berbagai tidak kerusuhan yang 

melibatkan Chelsea Shed Boys dengan kelompok hoolgan 
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lainya di Inggris seperti Inter City Firm milik West Ham 

United atau Milwall Bushwackers milk klub Milwall pada 

tahun 1976. Tidak lama setelah itu, para suppoter kemudian 

membentuk sebuah hooligan firm bernama Chelsea 

Headhunter. (Kurniawan, 2013)  

Tidak lama setelah berdirinya hooligan firm tersebut, 

Chelsea Headhnter langsung dikenal sebagai salah satu 

kelompok hooligan paling anarkis dan rasis yang pernah ada di 

Inggris. Kerusuhan dan berbagai aksi rasisme seperti sudah 

menjadi identitas bagi kelompok ini. Yang membedakan 

adalah, Chelsea Headhunter punya catatan sejarah kelam yang 

berbeda level dengan Chelsea Shed Boys. Keterkaitan mereka 

dengan berbagai organisasi ekstrim sayap-kanan yang rasis di 

Inggris, telah membawa mereka kepada level lain dari 

hooliganisme dalam sepakbola Inggris.  

Chelsea Headhunter memiliki keanggotan yang lebih 

plural dan kompleks. Rekruitmen yang mereka lakukan 

terhadap keanggotaan komunitas tidak lagi hanya terbatas 

pada kalangan masyarakat yang gemar akan sepakbola. 

Headhunter juga tidak lagi hanya beranggotakan para pekerja 

dan masyarakat kelas menengah, namun juga orang-orang 

yang yang mapan secara finansial. (BBC, 2002) 

Pada masa awal terbentuknya di dekade 70an, 

Headhunters dipimpin oleh Danny „Eccels‟ Harkins. Sebelum 

mendirikan Headhunter, Danny „Eccels‟ Harkins adalah 

seorang anggota dari gelombang pertama komunitas skinhead 

yang berasal dari kelas pekerja menengah London pada akhir 

tahun 1960an.berangkat dari latar belakang tersebut, Eccels 

dikenal sebagai seorang yang eksistensinya sangat berkaitan 

erat dengan subkultur skinhead di London Barat saat itu. 



52 

 

Gambar 3 2 Danny „Eccels‟ Harkins crease like 

knives, bootboy views from the big smoke 

 

Source: Pinterest 

 Dari sana juga, Eccels sempat merekut beberapa 

anggota skinhead untuk bergabung bersama Headhunter. 

Kelompok skinhead ini memang dikenal sebagai kelompok 

yang siap untuk bertempur menghadapi apa saja, karna 

kekerasan dan tindak kerusuhan memang sudah menjadi 

bagian dari kehidupan mereka. Beberapa orang yang 

tergabung dengan Headhunter bahkan tidak mengerti 

sepakbola sama sekali.  

Namun seiring berjalanya waktu, hubungan antara 

Headhunter dengan para komutas skinhead ini tidak berjalan 

dengan mulus. Subkultur skinhead saat itu dikenal sebagai 

komunitas orang-orang yang menggilai musik rock „N roll, 

hidup di jalanan dan anarkis. Meskipun kelompok skinhead 

sangat akrab dengan berbagai kerusuhan, namun namun 

mereka bukanlah komuntas dari orang-orang yang rasis. 

Orang-orang dari subkultur skinhead lebih menerima 
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keberadaan orang-orang yang memiliki perbedaan latar 

belakag rasial dengan mereka.  

Berbeda dengan pandangan Eccels, akhirnya 

Headhunter memutuskan untuk tidak lagi berjalan beriringan 

dengan orang-orang skinhead. Skinhead juga diketahui 

memiliki beberapa anggota kulit hitam yang tergabung dalam 

kelompok „One-arm Babs‟. Eccels juga diketahui memiliki 

hubungan dengan beberapa organisasi sayap kanan yang rasis 

di Inggris, seperti Combat 18 dan National Front. (BBC, 2002) 

Anggota Headhunter Chelsea yang juga terkenal karna 

hubunganya dengan organisasi sayap kanan rasis di Inggris 

adalah Darren Wells. Muncul pada tahun 1980an, nama 

Darren Wells menjadi sangat terkenal diantara para anggota 

Headhunter saat itu. Wells terbukti pernah menjadi bagian dari 

kelompok extrimis sayap kanan Combat 18 di Inggris. Darren 

Wells adalah salah satu dari 200 supporter Inggris yng 

dideportasi dari Belgia saat diadakanya kompetisi Euro tahun 

2000. Bagi Wells, bergabung dengan Headhunter merupakan 

pelariannya dari masalah rumah tangga yang ia hadapi. 

Semenjak bergabung dengan Headhunter Chelsea, Wells 

banyak bertemu para loyalis Combat 18 dan memutuskan 

bergabung dengan mereka.  

Wells menjadi suksesor Danny „Eccels‟ Harkins untuk 

memimpin Headhunter pada tahun  1970an, membuat 

kerusuhan dengan Inter City Firm milik West Ham atau pun 

Salford Reds milik Manchester United untuk memperjuangkan 

eksistenti dan kekuasaan mereka. Dalam wawancaranya 

dengan BBC Wells mengatakan bahwa, perkelahian antar 

hooligan sudah menjadi bagian dalam diriku, dan seperti obat 

bagi masalahu, aku bisa membenamkan diriku ke dalamnya 
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dan mengelarkan segala perasaan frustasiku. Memukuli atau 

dipukuli tidaklah masalah, jika ada perkelahian setelah 

pertandingan, disanalah anda bisa menemukanku. (BBC, 

2002) 

Gambar 3 3 Watch out: Darren Wells, pictured, took 

to the streets on his scooter instead 

 

Source: Daily Mail 

Dalam wawancara dengan BBC UK, Darren Wells 

menjelaskan bahwa Combat 18 adalah kelompok yang benar-

benar menganut idelogi neo-nazi dan menjadikanya sebagai 

prinsip keberlangsungan kelompok tersebut. Wells 

menggambarkan kelompok Combat 18 sebagai kelompok 

yang benar-benar menganut paham fasisme dan menerapkanya 

dalam kehidupan mereka, melakukan tindakan rasial dan 

menyerang siapa pun yang terlihat tidak seperti mereka. Wells 

tergabung dengan Combat 18 setelah menghadiri beberapa 

kegiatan loyalis jalanan kelompok tersebut. (BBC, 2018) 

Sama seperti Danny „Eccel‟ Harkins, Darren Wells 

secara perlahan dan pasti, menjadi tokoh senior dalam 
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komunitas Headhunter, sekaligus menjadi Role Mode bagi 

para pengikunyha. Meskiin telah menempati posisi tertinggi 

dalam kelompok tersebut, namun tidak serta merta membuat 

Wells betah untuk bertahan dalam kelompok yang penuh 

dengan kekerasan terseut.  

Pada tahun 1999 Wells memutuskan untuk berhenti, 

dan keluar dari kelompok Headhunter karna salah satu 

temanya menjadi korban yang tewas akibat konflik internal 

kelompok tersebut. Dua tahun setelahnya, Wells diketahui 

mulai bekerja secara rahasia untuk sebuah majalah anti-Fasis, 

Searclihght, sebagai seorang informan. (BBC, 2002)  

Tokoh senior Headhunter Chelsea lainya yang juga 

terkenal dalam dunia hooligan sepakbola Inggris adalah Jason 

Marriner. Marriner mungkin adalah satu-satunya tokoh senior 

Headhunter yang memiliki keterkaitan langsung pada 

kelompok ekstrimis sayap kanan Combat 18 di Inggris. 

Sebelum memulai kiprahnya bersama Headhunter Chelsea, 

Jason Marriner adalah seorang aktivis sekaligus loyalis 

Combat 18. Marriner bahkan pernah ditangkap karna terlibat 

aksi kerusuhan saat dirinya masih merupakan anggota Combat 

18. Marriner juga diketahui pernah terlibat dengan kampanye 

hukuman mati dan penolakan pelucutan senjata nuklir di 

Inggris. (Corless, 2015) 

Setelah mengakhiri kiprahnya bersama kelompok 

Combat 18, Marriner dengan cepat meraih popularitas dalam 

dunia holigan sepakbola di Inggris. Menyandang gelar sebagai 

mantan anggota kelompok ekstrim dan rasis di Inggris, Jason 

Marriner dengan cepat dikenal sebagai salah satu tokoh 

hooligan paling liar di Inggris. Marriner tidak hanya selalu 

terlibat dalam setiap kerusuhan domestik saja, namun dirinya 
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juga sering kali dikaitkan dengan kerusuhan yang terjadi di 

luar Inggris. Seperti kerusuhan yang terjadi pada pertandingan 

Inggris melawan Irlamdia pada tahun 1995.  

 

Gambar 3 4 Britain's most infamous football hooligan 

Jason Marriner said Russian fans at this year's Euros are worse 

 

Source: Daily Mail.  

Jason Marriner bahkan menjadi objek investigasi 

reporte BBC bernama Donald Maclntyre pada tahun 1999 

untuk sebua film dokumentasi yang ingin membuka rahasia 

dibalik perusahaan hooligan Inggris. Donald Maclntyre sendiri 

adalah seorang jurnalis investigasi dari Irlandia. Film 

dokumenter tersebut diberi judul „Maclntyre Undercover‟ dan 

ditayangkan secara berakala dalam situs BBC. Dokumenter 

tersebut mungkin telah di hapus atau di arsipkan oleh BBC 

melihat bagaimana konten yang dikandung dalam film 

dokumenter tersebut, dan mengetahui bagaimana sensitvnya 

dunia dengan isu rasial. (Corless, 2015)  
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Gambar 3 5 Andy Frain was known as „Nightmare‟ 

 

Source: The Sun.   

Film dokumenter tersebut secara eksplisit 

mengungkap bagaimana cara perusahaan hooliga ini bekerja. 

Film ini juga mengungkap tentang bagaimama konflik yang 

terjadi antara para hooligan ini ternyata tidak hanya dilandasi 

oleh rivalitas antara hooligan dalam dunia sepakbola saja, 

namunjauh lebih kompleks dari itu. Film dokumenter ini 

menjelaskan bagaimana ideologi politik dapat masuk dan 

mempengaruhi dan merubah pola pikir serta cara pandang para 

suporter klub sepakbola terhadap perilaku sehari-hari mereka.  

Maclntryre dengan berani memberitahu kepada 

masyarakat bahwa setiap kerusuhan yang melibatkan 

Headhunter tidaklah murni karna rivalitas antar penggemar 

sepakbola, namun juga ada campur tangan politis di dalamnya. 

Kerusuhan yang melibatkan para hooligan ini juga terstruktur 

dan terorganisir dengan sangat baik, yang menandakan bahwa, 

hooligan firm diciptakan memang dengan tujuan untuk 
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membuat kekacauan dan memasukan ideologi-ideologi politik 

pada saat itu.  

Gambar 3 6 Adrew frain berpose bersama Jason 

Marriner 

 

Source: Twitter @oldterraces 

Penayangan film dokumenter investigasi secara massal 

tersebut telah menyebabkan Jason Marriner ditangkap oleh 

otoritas kepolisian London Barat. Meskipun bukan pertama 

kalinya berurusan dengan polisi dan didakwa bersalah atas 

tindak kekerasan, namun Jason Marriner tidak tinggal diam 

dengan masalahnya kali ini. Pada masa-masanya dipenjara, 

Jason Marriner menulis buku yang berjudul „Stitch Up For a 

Blue Sole‟, mengklaim bahwa film dokumenter hasil rekaman 

Donal Maclntyre adalah sebuah rekayasa yang dilakukan 

olehnya dan beberapa rekan investigasi yang dimilikinya.  
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Jason Marriner juga menciptakan website pribadinya 

untuk mengumpulkan dukungan bahwa dia tidak bersalah, dan 

menjelaskan bagaimana film dokumenter itu dimanipulasi 

sedemikian rupa oleh Donal Maclntyre. Namun tetap saja hal 

tersebut tidak dapat menghindarkan Jason Marriner dari 

jeratan hukum. (Marriner, Its Only a Game , 2006) 

Investigasi ini juga yang akhirnya akan 

mempertemukan Maclntyre dan tim investigasinya dengan 

dengan beberapa tokoh hooligan paling ganas yan dimiliki 

oleh Headhunter Chelsea. Diantaranya adalah Andy Frain, 

yang dijuluki dengan Nickmaned Nightmare, yang menyerang 

polisi yang sedang tidak bertugas dalam perjalananya saat laga 

tandang Chelsea ke Scotland. The twins, David dan Ian Sims, 

yang terkenal akibat penyerangan mereka terhadap supporter 

Tottenham Hotspur. Stuart Glass, yang akhirnya ditangkap 

polisi karna keterkaitanya dengan peredaran kokain di 

London, dan juga Tony Covele, salah satu hooligan yang 

paling terkenal seantreo Inggris 

.  

B. Insiden Rasisme dan Hooliganisme yang 

Melibatkan Suporter Chelsea 
1. Tragedi Awal  

Meskipun hooliganisme dan rasisme telah lama 

dikabarkan menghilang dari sepakbola Inggris, namun dalam 

kenyataanya masih banyak media yang memberitakan tentag 

berbagai insiden rasisme dan hooliganisme dalam sepakbola. 

Kedua kasus ini seperti tidak ada hentinya mengusik dunia 

sepakbola Inggris.  
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Kerusuhan pertama yang melibatkan Chelsea 

Headhunter mungkin terjadi pada 8 November tahu 1985, saat 

petinggi sekaligus pemimpin Chelsea Headhunter pada saat 

itu, Kevin Whitton, ditangkap oleh otoritas kepolisian London 

dn dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pihak 

kepolisian. Kevin Hitton terbukti terlibat dan bertanggung 

jawab atas penyerangan yang terjadi di sebuah bar di Kings 

Road. 

Whitton terbukti melakukan penyerangan terhadap 

manajer bar tersebut yang merupakan pria berkebangsaan 

Amerika yang bernama Neil Hansen. Polisi menemukan Neil 

Hansen dalam keadaan sekarat setelah bar miliknya diserbu 

oleh segerombolan hooligan Chelsea. Dalam keteranganya 

polisi menyebutkan bahwa Whitton dan kawananya 

menyerang bar dengan terencana, memaksa masuk, dan 

sebelum melakukan tindakan pengeroyokan, mereka berkata, 

“kalian adalah orang-orang Amerika yang datang ke Inggris 

dan mengambil pekerjaan kami”.  

Aksi yang dilakukan Whitton dan kelompok 

headhunter lainya, merupakan aksi kriminalitas paling 

menggemparkan yang pernah melibatkan supporter klub 

sepakbola yang pernah terjadi di Inggris. Tindak kejahatan 

Whitton diberitakan oleh hampir seluruh media di Inggris. 

Juga menjadi kajian literasi banyak kalangan pendidikan di 

Inggris  pada saat itu, tentang bagaimana isu rasial, bisa 

membawa dan mempengaruhi kelompok atau organisasi 

tertentu dalam tatanan masyarakat untuk berbuat tindakan 

kriminal.  

Kasus ini juga dimuat dalam buku yang ditulis oleh 

Melvin J. Lasky. Seorang cendekiawan yang juga pemerhaati 
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dalam kajian studi Transatlantic Relations. Dalam bukunya 

yang berjudul „On the Barricades, and Off‟, Melvin J. Lasky 

membahas tentang bagaimana hubugan transatlatik antara 

Amerika dan Jerman, Amerika dan Inggris, dan berfokus 

mengenai bagaimana ideoligi Anti-Americanism dan „Chain 

Thinking‟ telah masuk dan mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan di negara tersebut. (Lasky, 1987, hal. 156) 

Hukuman Whitton mendapatkan potongan hingga tiga 

tahun, saat dirinya mengajukan banding ke pengadilan pada 19 

Mei tahun 1986. Anehnya, otak sebenarnya dibalik 

penyerangan tersebut yang juga merupakan anggota 

Headhunter, Terrence Mattews, pria asal Wandsworth yang 

saat itu berusia 25 tahun, hanya dikenakan hukuman penjara 

selama 5 tahun.  

Terrence Matthews kembali menjadi headline media 

berita krimina di Inggris setelah dirinya ditangkap karna 

terbukti terlibat kerusuan pada 13 Oktober 1986. Tidak 

berhenti disitu, Terrence Matthews kembali terlibat dalam 

tidak kejahatan pada tahun 2002. Terbukti bersalah atas 

tindakan penyerangan terhadap dua anggota kepolisian 

Morden, Surrey. Ironisnya, Matthews ikut melibatkan 

putranya yang bernama William, 21 tahun, dalam tindak 

kejahatan tersebut. (The Free Library, 23) 

Aksi hooliganisme dan rasisme dalam sepakbola 

Inggris tampak makin menurun setelah FA memperbaharui 

regulasi stadion dan para supporter pada akhir tahun 80an. 

Pembaharuan regulasi tersebut termaksuk mengubah seluruh 

tribun stadion menjadi all seater dan memberikan nomer 

tempat duduk bagi setiap supporter yang akan menyaksikan 

pertandingan. Hal ini membuat penonton tidak leluasa dalam 
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menonton pertandingan karna mereka tidak bisa memilih 

tempat sesuai dengan keinginan mereka, akibatnya terdapat 

penurunan penonton pada awal tahun 90an, saat pertama kali 

diterapkanya peraturan tersebut. (Sullivan & Peake, 2011) 

Beberapa tahun setelah diterapkanya peraturan baru 

bagi seluruh staion dan penonton pertandingan di Inggris, 

sepakbola Inggris mengalami penurunan peminat dan 

pengunjung. Hooliganisme dan rasisme dalam ranah sepakbola 

Inggris juga terlihat seperti hanya tinggal mitos. Tidak lagi 

terdapat pemberitaan di media tentang bentrokan yang terjadi 

antara suporter sepakbola di Inggris. Hooliganisme dan 

rasisme seakan hanya mitos dalam sepakbola Inggris. Tidak 

lagi ada headline di media berita Inggris yang memberitakan 

Jason Marriner atau pun Andy Frain terlibat dalam kerusuhan 

antar hooligan.  (Sullivan & Peake, 2011) 

 

2. Dua Bentrokan Dalam Satu Tahun 

Momen menghilangnya berbagai macam tindakan 

hooliganisme dan rasisme oleh Headhunter Chelsea seakan 

runtuh dalam sekejap. Tahun 2010 bisa dikatakan sebagai 

salah satu periode paling kelam dalam sejarah sepakbla 

Inggris. Berbagai aksi rasisme yang selama beberapa tahun 

terlihat sangat berhasil untuk diperangi, tanpa diduga dan 

secara sangat mengejutkan kembali hadir dalam ranah 

sepakbola Inggris.  

Pada 13 Februari 2010, seperti menandakan 

kebangkitan kembali hooliganisme dan rasisme diantara 

supporter Inggris. Kepolisian Metropolitan menangkap sekitar 

dua puluh empat orang yang terlibat dengan aksi kerusuhan 
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setelah diselenggarakanya pertandian Piala FA yang 

mempertemukan Cardiff City dengan Chelsea. Sepuluh orang 

dari mereka diketahui dan dinyatakan sebagai penyebab 

pecahnya kerusuhan antara kedua supporter tersebut, 

sedangkan dua belas orang lainya ditangkap karna melakukan 

affray dan dua lainya ditangkap karna mengancam 

keselamatan publik. Dua puluh empat orang tersebut adalah 

sebagian kecil saja yang dapat diidentifikasii oleh pihak 

kepolisian pada tahun 2011. (BBC, 2011) 

Meskipun tidak mengatasnamakan kelompok yang 

terlibat kerusuhan tersebut dengan sebutan Headhunter 

Chelsea, namun beberapa tersangka yang ditangkap polisi 

adalah para tokoh senior yang dikenal sebagi anggota 

Headhunter paling ganas dalam sejarah hooligan di Inggris. 

Jason Marriner, Ian Cutler, Andy „Nightmare‟ Frain, dan 

Terrence Matthews adalah beberapa tokoh senior Headhunter 

yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Mereka adalah sosok 

dan pribadi yang sama yang pernah diekspos dalam film 

dokumenter milik Domal Maclntyre yang ditayangkan secara 

massal pada tahun 1999. (Sullivan & Peake, 2011) 

Pertandingan Piala FA tersebut adalah pertandingan 

yang pertama kalinya mempertemukan kedua kesebelasan 

tersebut setelah 18 tahun selalu bermain dan menghabiskan 

musin dalam divisi yang berbeda. Kepolisian Metro 

mengatakan, kurang lebih sebanyak 6,000 supporter Cardiff 

datang ke London untuk menyaksikan petandiangan putaran 

kelima Piala FA, yang mana pertandingan tersebut 

dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 4-1. (BBC, 2011) 

Awalnya kepolisian telah memberikan perintah kepada 

FA untuk memulai kick-off pertandingan pada sore hari, 
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namun kepolisian London telah menemukan tanda-tanda akan 

terjadinya bentrokan saat pagi hari ketika lebih dari 100 

hooligan Chelsea berkumpul di kawasan North End Road, 

terbagi menjadi dua dan bersiap untuk melakukan 

penyerangan bukan terhadap para supporter Cardiff City, 

namun justru mereka ingin menyerang pelatih Cardiff City 

saat itu. Kerusuhan bahkan sudah terjadi pada siang hari, jauh 

sebelum pertandingan putaran kelima Piala FA dimulai.  

Pihak kepolisian juga mengatakan bagimana mereka 

mabuk hingga dalam sebuah bar dan mengkonsumsi kokain 

sebagai persiapan sebelum para hooligan tersebut memulai 

perang mereka. Polisi sampai harus membuat operasi 

gabungan antara kepolisian Metropoltan dan kepolisian South 

Wales, untuk mengidentifikasi siapa saja tersangka yang 

telibat dalam kerusuhan paling ganas tersebut. Operasi 

gabungan ini diberi nama Operasi Turnhill. Mencari berbagai 

saksi mata dari warga setempat didekat lokasi kejadian dan 

mengumpulkan ratusan jam rekaman CCTV untuk 

mengidentifikasi seluruh wajah pelaku.  

Detektif Supt William Lyle dari kepolisian 

Metropolitan mengatakan bahwa dirinya hampir tidak pernah 

melihat aksi kerusuhan antar supporter klub sepakbola yang 

lebih brutal dari ini sejak tahun 1970-an. Kepolisian megira 

bahwa Headhunter dan kelompok hooligan sepakbola Inggris 

sudah lama bubar semenjak diberlakukanya peraturan yang 

lebih ketat oeh Football Assosiation. Namun ternyata mereka 

benar-benar salah. Meskipun berhasil mengethaui 

kemungkinan akan terjadinya kerusuhan, namun sayangnya 

mereka gagal untuk menghentikanya. (Sullivan & Peake, 

2011) 
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Kerusuhan ini juga tidak hanya mengakibatkan 

jatuhnya korba dari pihak sipil, namun juga aparat yang datang 

untuk mencegah meluasnya aksi kerusuhan tersebut. Seorang 

petugas dari kepolisian Metro bahkan harus menderita 

rahangnya hacur, setelah dihantam menggunakan batu bata 

saat akan memadamkan kericuhan terdebut. (BBC, 2011) 

Dalam rentan waktu sejak ditetapkannya kasus 

tersebut dalam kategori C-plus oleh otoritas kepolisian, yang 

merupakan kategori tertinggi bagi potensi kekerasan pada 13 

Februari 2010 sampai dengan 25 Maret 2011, pihak kepolisian 

telah menetapkan dan menangkap sebanyak 96 orang yang 

terlibat dalam kerusuhan tersebut, dengan 60 orang telah 

mengaku bersalah dalam pelanggaran affray dam gangguan 

publik yang mereka sebabkan. (BBC, 2011) 

Detektif Supt Lyle juga menjelaskan bahwa, sejumlah 

besar orang-orang yang terlibat pada kerusuhan tersebut 

adalah pria paruh baya berusia tiga puluhan, empat puluhan, 

hingga lima puluhan. Yang terta diantara mereka semua adalah 

berusia 55 tahun. Sebagian besar dari mereka memang berasal 

dari akar hooligan yang sama yang pernah berkuasa pada tahu 

1970 hingga 1980 dari kelompok Headhunter Chelsea.  

Tujuan utama mereka menghadiri pertandingan 

tersebut bukanlah untuk menonton klub kebanggaan mereka 

bermain dan menang, mereka justru datang ke pertandingan 

karna mereka tahu bahwa salah satu rival mereka sejak lama, 

yaang juga merupakan hooligan garis keras yang mendukung 

kesebelasan Cardiff City, The Soul Crew of The Welsh akan 

berada disana, dan mereka tahu bahwa akan ada potensi 

terjadinya kerusuhan. (Sullivan & Peake, 2011) 

a. Detail Hukuman dan Denda Supporter Chelsea  
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Para terdakwa yang dihukum karena gangguan 

kekerasan adalah : 

 Stephen Bradley, 49 tahun, dari Beechwood Avenue, 

Sunbury, Surrey- dijatuhi hukuman 18 bulan penjara 

dan dilarang dari segala kegiatan yang berkaitan 

dengan sepakbola selama enam tahun.  

 Jeremiah Costello, 49 tahun, dari Kilburn, London 

North-West- dihukum 12 bulan penara dan dan 

dilarang dari segala kegiatan yang berkaitan dengan 

sepakbola selama enam tahun.  

 Ian Culter, 50 tahun, dari Hawthirn Road, 

Wednesbury, West Midlands- dijatuhi hukuman 14 

bulan penjara dan dilarang dari segala kegiatan yang 

berhubungan denga sepakbola selama enam tahun.  

 Darren Forest, 40 thun, daru Waterlooville, 

Hampshire- dijatuhi hukuman 18 penjara dan dilarang 

dari segala kegiatan yang berkaitan dengan sepakbola 

selam enam tahun.  

 Simon Hearn, 23 tahun, dari Woking Close, Barnes, 

London Barat Daya- dijatuhi hukuman dua tahun 

penjara dan dilarang dari segala kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola selama enam tahun.  

 Lee Hilton, 40 tahun, Sunnyside Close, Angmering, 

Wesr Sussex- dijatuhi hukuman 14 bulan penjara dan 

dilaran dari segalakegiatan yang berkaitan dengan 

sepakbola selama enam tahun. 

 James Lavender, 30 tahun,  dari Austen Walk, 

Eastbourne- dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan 

dilarang dari segala kegiatan yang berkaitan dengan 

sepakbola selama enam tahun.  
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 Jason Marriner, 43 tahun, dari Yarmouth Road 

Hertfordshire – dijatatuhi hukuman penjara selama 

dua tahun dan dilarng dari segala kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola selama enam tahun.  

 Ben Satchell, 20 tahun, dari Onslow Way, Crydon, 

London Selatan- dijatuhi hukuman delapan bulan di 

lembaga pelanggar muda dan dilarang dari seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan sepakbola selama 

enam tahun.  

 Nicholas Whelan, 21 tahun, dari Blanford Road 

Beckenham, Kent- dijatuhi hukuman penjara 14 bulan 

dan dilarang dari seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan sepakbola selama enam tahun.  

Para terdakwa yang dihukuk karna terkena affair : 

 Malcolm Courtney, 45 tahun, dari Stafford Road, 

Acton, London Barat- dijatuhi hukuman delapan 

bukan penjara dan dilarang dari seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola selama empat tahun.  

 Anthony Dempsey, 37 tahun, dari High street, 

Tooting, Lomdon Selatan- hukuman enam bulan 

penjara dan ditangguhkan selama 18 bulan, ditambah 

120 jam layanan masyarakat dan biaya denda 250 

poundsterling, dan dilarang dari seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola selama enam tahun.  

 John Devitt, 45 tahun, dari Grosvenor Crescent, 

Uxbridge, London Barat, dijatuhi hukuman delapan 

bulan penjara dan dilarang dari seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola selamaenam tahun.  

 Carl Drury, 44 tahun, dari Burstow House, Hawley, 

Surrey, dijatuhi hukuman 12 bulan penjara, dan 
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dilarang dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

sepakbola selama delapan tahun.  

 Michael Garrard, 48 tahun, dari Massingbred Way, 

Tooting, London Selatan- dijatuhi hukuman delapan 

bulan penjara, diskors selama dua tahun, ditambah 

layanan masyarakat selama 200 jam dan biaya 1,500 

poundsterling, dan dilarang dari segaa kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola selama tiga tahun.  

 Anthony Gunter, 26 tahun, dari Fleetside, West 

Molesey, Surrey- dihukum delaan bulan penjara dan 

dilarang dar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

sepakbola selama enam tahun. 

b. Detail Hukuman dan Denda Supporter Cardiff 

City 

Para terdakwa yang dihukum karena kekeraasan 

adalah :  

 Nathan Pleace, 22 tahun, dari Cardiff, dijatuhi 

hukuman penjara selama 12 bulan dan dilarang 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sepakbola 

selama enam tahun.  

 Stefan Lewis Davies, 24 tahun, dari Pontlottyn, 

dijatuhi hukuman 16 bulan penjara dan dilarang 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengna sepakbola 

selama enam tahun.  

 Peter Corkrey, 27 tahun, dari Nelson, Treharris, 

dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan dan 

dilarang melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan sepakbola selama enam tahun.  

Lima terpidana kasus affair diantaranya : 
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 Dean Hales, 30 tahun, dari Cardiff, dijatuhi hukuman 

enam bulan penjara, masa penangguhan selama 18 

bulan, dengan tambahan 120 jam untuk layanan sosial 

dan enam tahun skorsing dari segala aktivitas yang 

berkaitan dengan sepakbola 

 Jamie Brett, 37 tahun, dari Cardiff, dijatuhi hukuman 

delapan bulan penjara dan skorsing selama enam 

tahun deri segala kegiatan yang berkaitan dengan 

sepakbola.  

 Shane Taylor, 39 tahun, dijatuhi hukuman enam bulan 

penjara dan skorsing selama enam tahun dari segala 

kegiatan yang berkaitan dengan sepakbola.  

 Liam Driscroll, 27 tahun, dari Cardiff, dijatuhi 

hukuman enam bulan penjara, ditangguhkan hingga 18 

bulan dan tambahan 120 jam bagi layanan sosial, 

skorsing selama 3 tahun dari segala kegiatan yang 

berkaitan dengan sepakbola.  

 Joshua Roberts, 21 tahun, asal Treorchy, dijatuhi 

hukuman enam bulan penjara dan skorsing selama 

enam tahun dari semua kegiatan yang berkaitan 

dengan sepakbola.  

 Dua terpidana perilaku mengancam adalah : 

 Christopher Walting, 27 tahun, dari Caldicot, 

Newport, dijatuhi hukuman pengawasan atau wajib 

lapor selama 12 bulan dengan 120 jam layanan 

masyarakat dan larangan tiga tahun dari segala 

aktivitas yang berkaitan dengan sepakbola. 

 Joshua Evans, 18 tahun, dari Brackla, Bridgend, 

dijatuhi hukuman 12 bulan pengawasan atau wajib 

lapor ditambah dengan 80 jam layanan masyarakat 

dan tiga tahun skorsing dari semua kegiatan yang 

terkait sepakbola.  
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3. Insiden Tahun 2012 di Munich 

Supporter chelsea, seperti yang dikenal orang banyak 

sebagai identitas mereka,  kembali membuat kerusuhan pada 

tahun 2012. Yang berbeda dari insiden di tahun-tahun 

sebelumnya adalah, kali ini para pendukung garis keras 

Chelsea melakukan serangkaian kerusuhan dan aksi 

pengrusakan terhadap salah satu bar di Munich, yang 

merupakan ibu kota negara bagian sekaligus kota terbesar di 

negara bagian Bayern di Jerman. (Menezes, 2016) 

Dengan penduduk berjumlah 1.305.522 jiwa, 

Munchen merupakan kota berpenduduk terbesar ketiga di 

Jerman setelah Berlin dan Hamurg. Para supporter Chelsea 

tanpa rasa takut dan penuh rasa bangga berkumpul di depan 

sebuah bar di Munich, membuat kerusuhan dan melakukan 

pengrusakan terhadap bar tersebut.  

Terungkapnya aksi anarkisme supporter Chelsea di 

Munich berawal dari unggahan video oleh pengguna Twitter 

dengan nama @AlfieNoah, yang mengunggah video yang 

mendokumentasikan bagaimana para fans Chelsea merayakan 

kemenangan klub kebanggan mereka pada pertandingan final 

Liga Champions Eropa tahun 2002 silam yang 

diselenggarakan di Munchen. (Menezes, 2016) 

Jika diperhatikan lebih jelas konten yang terdapat 

dalam video tersebut, kericuhan sekaligus perayaan tersebut 

terjadi bahkan beberapa jam sebelum pertandingan Final Liga 

Champions Eropa dimulai. Dalam video tersebut, fans Chelsea 

terlihat berkumpul di area pelataran sebuah bar atau restoran 

dengan latar pemandangan kursi dan meja yang sudah 
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berserakan akibat ulah anarki para supporter. Sementara para 

pendukung lainya menyaksiikan sambil memyanyikan lagu 

anthem Chelsea dengan berdiri diatas meja dan dengan tatapan 

menntang. (Menezes, 2016) 
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Gambar 3 7 pendukung Chelsea melakukan aksi 

perusakan bar dan beberapa restoran 

 

Source: Twitter 

Tidak berhenti disitu, salah satu fans Chelsea juga 

melakukan tindakan provokasi kepada pemilik bar atau 

restoran yang terlihat kesal oleh ulah yang mereka buat, 

dengan mendorongnya hingga tersungkur ke tumpukan meja 

dan kursi yang sudah patah, pecah, dan rusak. Tidak mau 

harga dirinya diinjak-injak oleh, sang pemilik bar lalu bangkit 

dan menghampiri orang yang mendorongnya sambil 

membawa botol bir kosong, seperti bersiap untuk menghantam 

kepala orang yang mendorongnya. Sayangnya, sang pemilik 

bar hanya sendirian di tegah puluhan gerombolan pendukung 

fanatik Chelsea yang begitu brutal.  

Botol yang digenggam pemilik bar tersebut akhirnya 

direbut oleh salah satu yang lain dari gerombolan hooligan 
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tersebut, dan berakhir dengan sang pemilik bar dicekik oleh 

salah seorang hooligan yang mendorongnya tadi, hingga 

dirinya menerima satu pukulan di rahang bawah, sang pemilik 

bar terlihat powerless di tengah puluhan gerombolan hooligan 

chelsea. (Menezes, 2016) 

Jika kita dengarkan suara dalam video tersebut dengan 

seksama, kita bisa mendengarkan para penggemar Chelsea 

menyanyikan chants yang kurang lebih berbunyi ”we are 

Chelsea, We are Chelsea! This is what we want, this is what 

we want!”. Siapa pun yang menyaksikan video tersebut pasti 

punya asumsi dan opini yang sama, bahwa betapa anarkisn 

dan rasisnya para hooligan Chelsea. (Menezes, 2016) 

Video terkait aksi anarkisme tersebut diunggah oleh 

yang bersangkutan pada 24 Januari 2016, setelah Chelsea 

berhasil mendang dalam pertandingan derby melawan Arsenal 

dalam lanjutan Premier League tahun 2016. Video tersebut 

dengan cepat menjadi viral dan dibagikan oleh banyak 

pengguna media sosial lainya. Yang bersangkutan bahkan 

mengirim pesan dengan menyebut akun Twitter resmi milik 

Chelsea dengan mengatakan, “pay me fifry thousand 

(pundsterling) upfront and I‟ll delete it”, meskipun 

belakangan tweetnya diketahu tidak mendapat respon dari 

pihak Chelsea. 

 

4. Insiden Tahun 2013 di Amsterdam  

Chelsea berhasil melaju sampai laga final pada 

kompetisi Europa League, Chelsea akan menghadapi klub 

Benfica asal liga portugal tersebut, dalam pertandingan yang 

akan diselenggarakan di Amsterdam Arena pada 15 Mei 2013. 
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Chelsea berhasil memenangkan pertandingan final tersebut 

dengan skor 2-1 atas Benfica, berkat dua gol yang dicetak oleh 

Fernando Torres dan Brainslav Ivanovic pada penghujung 

akhir laga. (SAMUEL, 2013) 

Kemenangan ini juga membuat Chelsea berhasil 

menorehkan sejarah sebagai klub Inggris pertama dan satu-

satunya yang mampu menjuarai tiga lometisi paling bergengsi 

yang pernah diselenggarakan oleh UEFA yaitu, European 

Cup-Winners Cup, UEFA Champions League dan European 

League. Hanya ada tiga klub Eropa yang lebih dulu 

mempunyai cacatan sejarah yang sama dengan Chelsea, yaitu 

Juventus, Ajax Amsterdam, dan Bayern Munchen. (Amstrong 

& Lines, 2013) 

Namun lagi-lagi, kejadian-kejadian buruk selalu 

mengikuti dimana pun klub ini berada. Kemenangan Chelsea 

pada laga final Europa League harus ternoda karna para 

hooligan Chelsea kembali terlibat dalam bentrokan dengan 

pendukung klub Benfica. Dalam sebuah rekaman yang 

diunggah seorang pengguna akun YouTube, yang hanya 

berselang beberapa jam setelah pertandingan final tersebut 

selesai, menampilkan sejumlah aksi kerusuhan yang 

melibatkan banyak hooligan Chelsea.  

Rekaman tersebut memperlihatkan supporter klub 

Benfica dan hooligan Chelsea saling melemparkan batu dan 

benda lainya yang dapat mereka jumpai di sekitar bar. 

Rekaman tersebut juga memperlihatkan bagaimana beberapa 

penduduk setempat terjebak ditengah situasi kerusuhan 

tersebut. Massa diketahui menyerang di area dekat toko-toko 

dan bar-bar seks di pinggiran kota. (Sheils, 2013)  
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Gambar 3 8 anggota Headhunter berkumpul di senuah 

bar di kota Amsterdam 

 

Source: Mirror.co.uk 

Menurut laporan dari kepolisian Amsterdam, sekitar 

kurang lebih 20,000 penggemar Chelsea datang ke Amsterdam 

untuk menyaksikan pertandingan yang akan mempertemukan 

klub kebanggaan mereka dengan Benfica. Pertandingan final 

tersebut diselenggarakan di Amsterdam Arena yang 

berkapasitas 48.000 penonton. Ironsnya, hanya sekitar 9,800 

supporter Chelsea yang dapat masuk ke stadion dengan tiket 

resmi. (Amstrong & Lines, 2013) 

Sisanya, sekitar 10,000 fans melakukan perjalanan ke 

Amsterdam tanpa memiliki tiket resmi untuk dapat menonton 

pertandingan tersebut di stadion. Supporter Chelsea 

mengklaim bahwa regulasi tiket yang berlaku pada 

pertandingan final tersebut sangatlah konyol dan mengejutkan, 

melihat bagimana jauhnya jarah yang harus mereka tempuh 

dari Inggris ke Amsterdam. Seorang anak dan ayahnya, yang 

juga merupakan pendukung Chelsea, melakukan perjalanan 

hingga 18 jam dari Bude di Cornwell menggunakan bus, lalu 
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melanjutkan dengan kereta api semalan penuh untuk dapat tiba 

di ibukota Belanda pada pukul 10 pagi.  

Gambar 3 9 suporter Chelsea berkumpul di Amsterdam 

 

Source: Mirror.co.uk  

Penggemar Chelsea asal Denmark, Rasmus 

Enevoldsen, 25 tahun, dan seorang temanya Emil Tuxen, 27 

tahun, melakukan perjalanan selama 15 jam untuk dapat 

sampai ke Amsterdam. Berasal dari kota Midlefart di 

Denmark, mereka berhasil mendapatkan tiket dari seorang 

supporter Fenerbache setelah tim mereka gagal melaju ke 

final. Jika kita berpikir bahwa praktek percaloan tiket hanya 

ada di Indonesia, kita elah salah besar. Nyatanya, Rasmus 

menjelaskan bahwa, harga asli tiket pertandingan final Europa 

League yang dujual di website hanya sekitar 130 

poundsterling, tapi ketika tiket telah berpindah tangan ke 

pembel pertama, harganya bisa naik hingga menyentuh angka 

700 poundsterling.  
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Gambar 3 10 beberapa pensiunan Headhunter ikut 

datang untuk menyaksikan pertandingan final. 

 

Source: Mirror.co.uk  

Emil Tuxen, yang juga penggemar berat Chelsea sejak 

dirinya masih kecil mengatakan, dirinya telah mengenal dan 

mendukung Chelsea sejak dia dan saudaranya masih bermain 

game FIFA 99, yang mana merupakan edisi pertama kosol 

game. Emil juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah 

punya kesempatan untuk datag dan menyaksikan secara 

langsung pertandingan Chelsea di Stamford Bridge, jadi ini 

adalah kesempatan yang bagus bagi mereka meskipun mereka 

harus membayar dengan mahal. (Amstrong & Lines, 2013) 

Dalam kerusuhan yang terjadi tersebut, setidaknya 

sepuluh orang Inggris, yang sudah jelas mereka adalah 

pendukung Chelsea, ditangkap dalam kerusuhan tersebut, 

kepolisian Amsterdam juga melakukan penangkapa terhadap 

24 orang lainya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. 

Kerusuhan ini juga menimbulkan korban yaitu seorang 



78 

 

perwira Belanda dengan cedera di bagian kepala  saat 

mencoba untuk membubarkan kerusuhan tersebut. (Sheils, 

2013) 

Dalam keterangan saat wawancara, seorang juru bicara 

dari kepolisian Belanda mengatakan bahwa, Amsterdam 

memiliki hampir sekitar 30.000 penggemar seapakbola di kota 

mereka, dan kerusuhan tersebut adalah satu-satunya gangguan 

dan yang paling parah yang pernah mereka alami. (Sheils, 

2013)  

5. Insiden Tahun 2014 di Paris 

Berbagai aksi kerusuhan dan aksi rasisme seperti 

sudah menjadi identitas bagi para hooligan Chelsea, dan 

seperinya serangkaian aksi tersebut memang merupakan 

agenda rutin setiap tahunya yang harus mereka laksanakan, 

baik itu di dalam maupun di luar wilayah Inggis. Aksi rasisme 

yang melibatkan supporter Chelsea kembali terjadi pada tahun 

2014, kali ini mereka menggunakan Paris sebagai tempat 

mereka mencari mangsa.  

Paris, yang merupakan ibukota Prancis, meang 

terkenal sebagai destinasi wisata berbagai macam wisatawan 

asing dari berbagai negara. Selain dikenal karna tata kota yang 

indah serta bangunan-bangunan bersejarah yang mereka 

miliki, kota Paris juga terkenal dengan keberagaman 

penduduknya. Kota yang memiliki lebih dari dua juta 

penduduk ini merupakan tempat bernaungnya masyarakat 

lintas kultur, ras, dan budaya.  

Menurut survey tahun 2011 yang dilakukan olaeh 

IFOP, sebuah organisasi penelitian opini publik Prancis, 61 

persen penduduk Wilayah Paris, mengidentifikasi diri mereka 
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sebagai penganut Katolik Roma, sebanyak 15 persen dari 

orang-orang yang mengaku katolik mengatakan bahwa mereka 

menerapkan ajaran Katolik, namun bukanlah pemeluk agama 

Katolik. Sementara 46 persen dari mereka mengatakan bahwa 

mereka bukan pemeluk Katolik yang taat.  

Dalam survey yang sama, 7 persen masyarakat Paris 

menyatakan mereka sebagai Muslim, 4 persen sebagai 

pemeluk agama Protestan, 2 persen sebagai pemeluk Yahudi, 

dan 25 persen sisanya mengidentifikasi diri mereka tidak 

menganut kepercayaan agama apa pun. Namun dibalik 

megahnya kota Paris dan berbagai macam keberagaman 

penduduknya, sayangnya, Paris juga merupakan tempat yang 

paling ideal untuk sasaran berbagai tindak rasisme, dan salah 

satunya adalah yang dilakukan oleh supporter Chelsea. 

Setidaknya ada sekitar 300 orang yang terlibat dalam 

kerusuhan di kota Paris tahun 2012 lalu. Kerusuhan ini, 

ironisnya, melibatkan kedua kubu hooligan yang kabarnya 

sudah pernah dibubarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kopg 

Boulanger adalah hooligan garis keras milik Paris-Saint 

Germain yang sembar dikabarkan telah pensiun, sama hal nya 

dengan Headhunter Chelsea, yang mana para tokoh seniornya 

telah banyak berurusan dengan polisi lintas negara dan 

seringkali keluar masuk penjara. Anehnya, kedua firma 

hooligan ini memang sengaja mengatur pertemuan dan 

melakukan kerusuhan secara terencana di Paris. (Metro Sport 

Reporter, 2014) 
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Gambar 3 11kerusuhan yang terjadi di Paris. 

 

Source: twitter @FBAwayDays  

Sekitar seratus orang Headhunter Chelsea tertangkap 

kamera tengah melaukan perkelahian dengan ultras PSG, 

kerusuhan terjadi di kawasan wisata Paris, Rue Saint-Denis, 

dua jam sebelum pertandingan antara Chelse melawan Paris-

Saint Germain dimulai. Para hooligan berkumpul dan minum 

di pub Frog and Rosbif. Mereka berkelahi di tengah-tengah 

tempat wisata dan saling melemparkan flare. Para saksi yang 

berada di lokasi kejadian mengatakan baha para pendukung 

Chelsea menyanyikan chant „English Defence League‟ dan 

melakukan „Salut Nazi‟ sebelum mereka memulai 

pertemupran. 

Direktur keamanan PSG, Jean-Philipe d‟Halliville 

menegaskan bahwa sekitar 100 orang dari masing-masing 

pihak bertanggung jawab atas kerusuhan ini, termaksuk 

anggota Kop of Boulogne hooligan yang sebelumnya telah 
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dikabarkan pensiun. Mereka saling menghajar satu sama lain 

di kawasan yang sedang dipadati oleh wisatan saat itu, 

pertarungan berlangsung hanya sekitar tiga menit sebelum 

polisi anti huru-hara akhornya datang (Wright D. , 2014) 

Laporan kepolisian intelejen Paris mengatakan, sekitar 

300 hooligan telah memasuki Prancis melalui Belgia untuk 

menhindari pengawasan ketat yang sudah diterapkan oleh 

kepolisian Paris seperti di kawasan Gare du Nord. Polisi sudah 

menperkirakan akan terjadinya bentrokan antarakedua 

supporter, melihat pada tahun sebelumnya, bentrokan yang 

serupa juga pernah terjadi di Paris antara supporter Bayer 

Leverkusen dan ultras PSG. Kepolisian Paris jug menegaskan 

bahwa bentrokan kali ini bukanlah bemtrokan yang terjadi 

secara kebetulan, melaikan bentrokan terstruktur yang 

memang sudah direncanakan sejak awal. (Metro Sport 

Reporter, 2014) 

Salah seorang saksi mata, yang juga merupakan 

seorang penggemar Chelsea mengatakan, dirinya bisa 

mendengar mereka meneriakan kata-kata „Headhunter‟, saat 

mereka mengamuk di jalanan, menghancurkan apa saja yang 

ada di sekitar mereka. Saksi mata juga mengatakan, mereka 

yang terlibat bentrokan adalah para pra berusia 40 sampai 50 

tahun, dan mereka telah mengatur perkelahian semacam ini 

sejak bertahun-tahun lalu. (Metro Sport Reporter, 2014) 
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Gambar 3 12 kerusakan yang terjadi akibat kerusuhan. 

 

Source: Metronews  

Jason Marriner hanya dihukum selama dua tahun 

penjara paska kerusuhan yang melibatkan Headhunter Chelsea 

dan Soul Crew milik Cardiff, dan Marriner baru berusia 43 

tahun saat itu, jadi Marriner bisa saja merupakan subjek yang 

diceritakan oleh saksi mata dan kemungkinan keterlibatanya 

dalam kerusuhan di Paris. Sayangnya, kepolisian Paris tidak 

memberikan detail tentang penangkapan atas orang-orang 

yang bertanggung jawab dalam kerusuhan tersebut.  

Saluran berita Perancis BFMTV hanya melaporkan 

bahwa para hooligan Inggris terlibat dalam pertempuran 

dengan mantan ultras PSG. Bentrokan terparah terjadi di 

kawasan Chatelet. Kerusuhan yang terjadi di kawasan tersebut 

diikuti dengan sejumlah pengrusakan terhadap bar, kafe dan 

beberapa restoran cepat saji. Para supporter juga saling 

melempat botol bir di sekitar area bar McBride‟s Irish. (Tynan, 

2014) 
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6. Insiden Rasisme di Paris 

Tidak cukup hanya dengan tindak kerusuhan yang 

sudah mereka buat. Supporter Chelsea kembali berulah di ota 

Paris pada tahun berikutnya. Terjadi di kota yang sama, dalam 

ajang sepakbola yang sama, Champions League, yang lagi-lagi 

harus mempertemukan antara Chelsea dan Paris-Saint 

Germain, kali ini insiden yang terjadi berada dalam level yang 

berbeda.  

Dalam sebuah video yang diunggah oleh laman berita 

online The Guardian pada hari selasa 3 Januari 2017, 

menunjukan beberapa supporter Chelsea melakukan tindakan 

rasisme terhadap seorang warga pria Paris berkulit hitam yang 

hendak menaiki kereta komuter. Kejadian ini deketahui terjadi 

di stasiun kereta bawah tanah Pasis Metro. Beberapa orang 

dalam rekaman video tersebut terlihat berdiri di dekat pintu 

kereta komuter dengan keadaan kereta yang penuh sesak 

dipadati penumpang. Sekitar empat orang grombolan 

supporter Chelsea terlihat menahan seorang pria kulit hitam 

yang hendk masuk ke dalam kereta tersebut. Tidak hanya itu, 

mereka berempat juga menyanyikan lagu yang berlirikan rasis 

yang berbunya, “We‟re racist, we‟re racist, and that‟s the way 

we like it.” (Chrisafis, 2017) 

Insiden tersebut terjadi pada Februari 2015 sebelum 

berlangsungya pertandingan antara Chelsea melawan Paris-

Saint Germain di stadion Parc des Princes milik tuan rumah. 

Rekaman kejadian tersebut diabadikan oleh Paul Nolan, yang 

juga seorang warga negara asal Inggris, dan diunggah oleh 

laman The Guardian. Apapun tujuan gerombolan tersebut 

dalam melakukan aksi rasisme ini, namun kasusnya berhasil 
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menyedot perhatian dari banyak kalangan, tidak hanya dari 

ranah sepakbola saja. Aksi rasisme ni juga memicu kecaman 

atas masih ada nya rasisme dalam sepakbola dan hal tersebut 

selalu bertambah luas dan kejam. Kasus ini mendapat kecaman 

keras dari politisi Inggris dan juga Perdana Menteri Prancis. 

(Chrisafis, 2017) 

Kasus ini menjadi perhatian khusus bagi FIFA dan 

juga Asosiasi Sepakbola Inggris yang berulang kali telah 

dinilai gagal dalam memerangi rasisme dalam sepakbola. 

Prancis juga tidak kalah fokusnya dalam memperhatikan kasus 

ini. Jaksa penuntut negara Perancis menjelaskan, persidangan 

adalah momen yang sangat menentukan bagi kegiatan-

kegiatan yang mendukun aksi anti rasisme ini. Pengadilan juga 

mengatakan bahwa mereka jarang sekali mendapati kasus 

rasisme yang dilakukan dengan penuh kebanggaan dan sangat 

brutal seperti ini. Video yang diunggah The Guardian tentu 

sangat mengejutkan mereka.  

Gambar 3 13 korban tindakan rasisme bersama 

pengacaranya. 

 

Source: The Guardian 
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Souleymane Sylla, 35 tahun yang merupakan korban 

dari tindakan rasisme tersebut, adalah seorang penduduk resmi 

Paris yang berprofesi sebagai pedagang. Dia sedang dalam 

perjalanan pulang menuju rumahnya dan ingin menaiki kereta 

komuter di stasiun Paris Metro, saat secara tidak sengaja 

bertemu para supporter Chelsea dan secara spontan melakukan 

tindakan rasisme terhadapnya. Sylla didorong dan dicegah 

untuk ikut naik dalam gerbong kereta tersebut berulang kali, 

sambil mereka melakukan nyanyian rasis di hadapanya.  

Sylla mengatakan hidupnya terguncang setelah dirinya 

mengalami kasus rasismw tersebut. Dia harus cuti selama 

beberapa periode dari pekerjaanya, berhenti menggunakan 

tranpotasi kereta Metro selama kurang lebih sembilan bulan, 

karna takut akan mengalami hal yang sama. Dia juga pergi 

untuk menjalani pengobatan atas rasa traumatiknya. (Chrisafis, 

2017)  

Joshua Parsons, 22 tahun, berasal dari Dorking, Surrey 

kehilangan pekerjaanya  sebagai pegawai keuangan di 

Mayfair, London setelah beita mengenai insiden tersebut 

dengan cpat menyebar melalu media Inggris. Dia dihukum 

karena kekerasan rasis dan dijatuhi hukuman penjara delapan 

bulan. Parsons mengakui di pengadilan bahwa ia berulang kali 

mendorong Sylla keluar dari kereta tetapi membabtah bahwa 

tindakan yang dia lakukan sebagai tindakan rasisme terhadap 

Sylla, dirinya juga membantah jika dia telah menyamyikan 

lagu-lagu yang bernadakan rasisme. (Chrisafis, 2017) 

Parsons juga mejelaskan kronologi terjadinya insiden 

tersebut, berbicara melalui seorang penerjemah, Parsons 

mengatakan dia beberapa temanya tiba di Paris malam 

sebelum pertandingan, lalu menginap di sebuah hotel di sekitar 
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kawasan Gare du Nord dan menghabiskan dari tengah hari 

hingga jam 6 sore di sebuah bar di mana dia minum lima 

minuman beralkohol. Dia dalam keadaan mabuk saat sedang 

dalam perjalanan ke pertandingan Chelsea-PSG ketika insiden 

itu terjadi. (Chrisafis, 2017) 

Ditanya oleh jaksa negara, Parsons mengatakan bahwa 

setelah dia mendorong Sylla pertama kalinya, dia hanya 

meneriakkan “Chelsea, Chelsea, Chelsea,” dan setelah dia 

mendorongnya untuk kedua kalinya, dia meneriakkan “Fuck 

the IRA (Tentara Republik Irlandia)”. Dia mengatakan 

nyanyian "Kami rasis, kami rasis dan begitulah kami 

menyukainya" diteriakkan oleh orang-orang yang berada di 

gerbong lain. Joshua Parsons juga sudah menyatakan 

permohonan maaf nya terhadap Soulemane Sylla. Namun hal 

tersebut tidak  mampu menyelamatkanya dari tuntutan jaksa.  

Seorang tersangka lainya, James Fairbairn, 25 tahun, 

adalah seorang insinyur sipil dari daerah Kent. dihukum 

karena kekerasan rasis dan dijatuhi hukuman percobaan enam 

bulan. Dia dinyatakan bersalah di pengadilan karena telah 

membuat gerakan tangan ke arah Sylla, di mana dia 

mengarahkan jarinya ke wajah dan lehernya untuk 

menunjukkan bahwa Sylla adalah seorang pra berkulit hitam 

dan itu adalah alasan mengapa dia didorong keluar dari 

kereta.  

Dua tersangka lainya yang terlibat dalam insiden 

tersebut adalah William Simpson, 37 tahun, berasal dari 

Ashford, dan Richard Barklie. Keduanya tidak menghadiri 

persidangan di Paris tanpa alasan yang jelas. Yang 

mengejutkan adalah, Richard Barklie adalah seorang mantan 

perwira kepolisian Irlandia Utara RUC, seorang yang harusnya 
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turut menjaga keamanan dan ketentraman justru terbelit dalam 

insiden rasisme. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman 

penjara selama 12 bulan.  

Parsons dan Fairbairn mengajukan banding kepada 

pengadilan Paris namun mereka menolak. Pengadilan juga 

terlah melihat rekaman insiden tersebut dengan durasi yang 

lebih lama yang mereka dapat dari CCTV di stasiun Paris 

Metro. Setelah keputusan pengadilan tersebut, semua 

tersangka kecuali James Fairbairn, dilarang untuk datang ke 

Stamford Bridge untuk menonton Chelsea dan pertandingan 

sepak bola Inggris lainya selama maksimal lima tahun oleh 

UK magistrates court. Fairbairsn diberi perintah larangan tiga 

tahun. (Chrisafis, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




