
88 

 

BAB IV 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN 

MUNCULNYA TINDAKAN HOOLIGANISME DAN 

RASISME OLEH HEADHUNTER CHELSEA 

 

Gangguan terkait sepak bola, atau yang lebih sering 

disebut sebagai "hooliganisme sepakbola" - perilaku yang 

mencakup mulai dari pelecehan verbal dan sikap agresif 

hingga kerusuhan dan bahkan pembunuhan - telah menjadi 

subjek reguler buku, DVD, situs Web, permainan digital, 

menampilkan film dan dokumenter di Inggris selama dua 

dekade terakhir. Produk-produk media ini semuanya 

berjumlah apa yang saya definisikan sebagai "hooliganisme 

sepakbola fantasi", di mana mereka merupakan upaya oleh 

berbagai bagian industri hiburan untuk mewakili, 

mereproduksi, atau menirukan gangguan terkait sepakbola 

dalam berbagai bentuk tekstual atau visual untuk konsumsi 

waktu luang. 

Rasisme sendiri datang dengan bentuk yang sangat 

beragam. Tidak hanya dalam bentuk visual seperti ujaran, 

makian, bahan bercandaan, cara kita menatap atau pun 

tindakan secara fisik dan dilakukan secara sadar, namun secara 

tidak sadar rasisme juga dapat menyusup ke dalam keseharian 

kita. Dewasa ini sulit rasanya untuk berkata bahwa kita tidak 

pernah melakukan tindakan rasis terhadap orang lain.  
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A. Hooliganisme 

 Ada beberapa teori mengenai asal kata hooliganisme, 

yang merupakan turunan dari kata hooligan. Kamus besar 

bahasa Inggris Compact Oxford, menjelaskan bahwab. kata-

kata. hooligan berasal dari nama keluarga Irlandia yang gaduh 

dalam sebuah music hall song tahun 1980-an. Clarence Rock 

dalam bukunya yang terbit pada tahun 1899, „Hooligan 

Nights‟, menjelaskan bahwa kata-kata hooligan berasal dari 

Patrrick Hoolihan,seorang tukang pukul, atau dalam bahasa 

Indonesia biasa kita sebut dengan „preman‟, sekaligus seorang 

pencuru asal Irlandia yang tinggal di London. Pada tahun 

2015, dikatakan dalam sebuah program TV BBC Skotlandia, 

„The Secret Life of Midges‟, bahwa panglima perang Inggris 

selama berlangsungnya „Jacobitte Risinng‟, salah mendengar 

kata- kita dari seorang Gaelic Skotlandia yang pada saat itu 

berkata migde.  

 Istilah hooligan sendiri ditemukan paertama kali 

muncul dalam cetakan laporan-laporan kantor kepolisian 

London, pada tahun 1984, mengacu pada nama sekelompok 

pemuda di daerah Lambert yang bernama „Hooligan Boys‟. 

Yang ahirnya mengubah kembali nama merkea sebagai The 

O‟hooligan. Istilah hooligan memang muncul pertama kali di 

London selatan. Holiganisme pada awal kemunculanya, sering 

dipakai untuk merepressntasikan tindakan kejahatan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang, seperti perampokan, 

penodongan, penganiayaan hingga pembunuhan. 

Kata-kata hooliganisme mengalami pergeseran arti 

dalam penggunaanya dalam era yang lebih modern. Kata-kata 

hooligan lebih merepresentasikan kelompok informal anak-
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anak muda, yang gemar melakukan tindakan vandalisme, atau 

kerusakan kriminal, memulai kerusuhan dan setiap kelompok 

yang menyebabkan gangguan terhadap publik tetapi bukanlah 

pencuri.  

Kata-kata hooligan dan hooliganisme mulai dikaitkan 

dengan kekerasan dalam olahraga pada pertengahan tahun 

1970-an di Inggris, dengan kemunculan berbagai kelompok 

yang ,menyebut diri mereka sebagai „Hooligan Firm‟, dan 

keterkaitan mereka dengan banyak klub sepakbola di Inggris 

saat itu. Faktor individu, kontekstual, sosial dan lingkungan 

beriteraksi telah mempengaruhi satu sama lain melalui proses  

dinamis yang terjadi pada tingkat yang berbeda. Selanjutnya, 

segala bentuk agresi penggemar olahraga harus selalu 

dipertimbangkan dalam referensi konteks sosial-struktural 

dalam ligkungan yang lebih luas.  

Dalam konteks makro-sosiologis dijelaskan bahwa 

ketegangan struktural, pengalaman masa lalu yang buruk, atau 

latar belakang sosial-ekonomi yang buruk dapat menjadi 

instrumen untuk penerimaan dan reproduksi norna-norma 

yang mentolerir kekerasan dalam skala teritorial yang besar, 

faktor-faktor tersebut yang membentuk solidaritas antar 

anggota dan membentuk pola hooliganisme. Perpecahan sosial 

dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai 

kesenjangan, dan perbedaan latar belakang rasial turut 

memfasilitasi pengembangan ikatan antar anggota dalam 

kelompok yang kuat dan perasaan antagionisme terhadapa 

orang-orang diluar kelompok mereka, adalah hal lain yang 

membentuk sentimen kebencian antar kelompok hooligan ini.  
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B. Rasisme 

 Rasisme adalah tindakan diskriminatif yang dilakukan 

oleh individu terhadap individu yang lain, atau pun suatu 

kelompok terhadap kelompok yang lain, yang didasarkan 

karna perbedaan rasial yang mereka miliki. Tindakan rasisme 

dapat datang dalam berbagai bentuk. Tidak hanya dalam 

bentuk verbal seperti ejekan, lelucon, panggilan dengan nama 

lain yang berkaitan dengan ciri fisik, perkataan yang 

menyinggung, atau pun cara menatap orang lain yang tidak 

seperti biasanya, intimidasi, ata pun menggertak orang lain 

karna perbedaan rasial mereka. Tindakan rasisme juga dapat 

datang dalam bentuk non verbal dan benbentuk serangan 

terhadap fisik.  

Dalam pengertian yang dijelaskan oleh „English 

Oxford Living Dictionary‟, rasisme dijelaskan sebagai : 

a. Prasangka, diskriminasi, atau antagonisme 

diarahkan terhadap seseorang dari ras yang 

berbeda berdasarkan pada keyakinan bahwa ras 

sendiri lebih unggul. 

b. Kepercayaan bahwa semua anggota dari setiap ras 

memiliki karakteristik, kemampuan, atau kualitas 

khusus untuk ras itu, terutama untuk 

membedakannya sebagai inferior atau superior 

terhadap ras atau ras lain. 

Rasisme juga tidak selalu muncul dalam bentuk yang 

jelas, rasisme juga seringkali datang dalam bentuk yang bias. 

Sehingga tidak jarang menyebabkan konflik internal terhadap 

individu yang menjadi korban tindakan rasis. Seorang majikan 

mungkin melihat melalui daftar pelamar kerja sebagai 

pembantu rumah tangga dan memutuskan untuk tidak 
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mewawancarai orang dengan nama keluarga yang terdengar 

Arab. Atau seorang pria muda dari latar belakang Afrika 

mungkin akan diikuti oleh petugas keamanansaat berada di 

ruang publik karna menganggap dia akan mencuri sesuatu. 

Rasime ini jauh lebih sulit untuk dihadapi dan dilawan, karna 

melibatkan prasangka individu yang jarang kita bicarakan 

secara umum. (Australian Human Rights Commision, 2018) 

 Dalam definisi sosiologi, rasisme memiliki arti 

ketidaksetaraan sosial yang dihasilkan berdasarkan afiliasi 

rasial yang jelas. Dengan demikian, apa pun yang 

menyebabkan ketimpangan sosial, adalah sebuah tindakan 

rasisme, terlepas dari apa pun niatnya. Hal ini juga 

memungkinkan untuk memunculkan Unconscious Racism. 

Secara sosiologis juga dijelaskan bahwa rasisme pada 

dasarnya merupakan keyakinan sadar atau tidak sadra akan 

keunggulan yang melekat pada suatu ras atas ras lain, dengan 

demikian hak atas ras tersebuta digunakan untuk mendominasi 

kekuasaan.  

Definisi ini membawa perhatian kita pada fenomena 

sosiologis kelompok dan dinamika kekuasan. Rasisme adalah 

alat untuk dominas dan kontrol sosial. Secara psikologi, ras 

adalah alat untuk meraih dominas kelompok atas kelompok 

yang lainya. Rasisme, menurut Australian Human Rights 

Commision, juga dapat berbentuk sistemik. Artinya sebuah 

lembaga, organisasi, kelompok, atau yang lainya secara 

sistematis dan teratur, baik disadari atau tidak, menguntungkan 

beberapa kelompok etnis dan ras dan merugikan yang lain. 
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C. Rasisme Hasil Konstruksi Sosial  

 Rasisme struktural didefinisikan sebagai rasial yang 

berada dalam sistem makro, kekuatan sosial, institusi, 

ideologi, latar belakang budaya dan proses interaksi satu sama 

lain untuk menghasilkan dan memperkuat ketidakadilan di 

antara kelompok ras dan etnis. Rasisme bukanlah sesuatu yang 

secara alamiah muncul dari dalam diri manusia sejak lahir. 

Rasisme, dalam tingkat apa pun, dibenteuk oleh sistem 

interaksi sosial.  

Robert Wright, berpendapat bahwa hampir tidak ada 

alasan untuk mempercayai bahwa manusia terlahir dengan 

sifat rasis. Berdasatkan sejarah evolusi, kemungkinan besar 

kelompok-kelompok manusia dengan ras berbeda tidak pernah 

tinggal dalam satu lokasi yang sama dan berebut sumber daya. 

Oleh karna itu, manusia tidak memiliki dan tidak mewarsi sifat 

rasis sebagai mekanisme pertahanan diri. (Wright R. , 2012) 

Namun secara alamiah, manusia memiliki sifat 

Groupist. Adaptasi evolusi yang diturunkan pada manusia, 

membuat kita sebagai manusia dengan insting alamiahnya 

lebih memilih untuk hidup di sekitar kelompok dengan latar 

belakang yang sama atau tidak jauh berbeda, dan dengan 

mudah menganggap bahwa orang lain di luar kelompok kita 

adalah musuh. Penentun apakah suatu kemlompok dikatakan 

sebagai musu dari suatu kelompok lain dilakukan sesuai 

kebutuhan. Oleh karna itu, slogan yang mengatakan „No one 

born racist‟ yang selalu hadir dalam setiap kampanye tindakan 

anti rasisme, memuat pesan yang sangat masuk akal. Bahwa 

rasisme adalah sebuah tindakan dan pemikirian yang lahir dari 

konstruksi sosial, hal yang harus dipelajari selama bertahun-

tahun.  
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Robert Wright juga menjelaskan faktor-faktor yang 

menunjang tindakan rasisme : 

a. Kita terbiasa mengadopsi pendapat orang lain. 

Perilaku seseorang terbentuk sejak usia dini. 

Ketika ada anggota keluarga atau teman yang 

megeluarkan pendapat yang bersifat rasis, 

seorang akan cenderung mengadopsi pendapat 

tersebut. Tumbuh sebagai manusia dewasa, 

kita sebagai manusia cenderung memilih 

tokoh idola sesuai dengan apa yang sering kita 

lihat dan percaya semasa masih kecil, terlepas 

dari benar dan salah nya hal tersebut. Inilah 

yang membuat stereotip tentang ras atau suku-

suku tertentu bertahan pada masyarakat dalam 

waktu yang lama.  

b. Kita cenderung bergaul dengan orang-orang 

dari kelompok latar belakang yang sama. 

Kelompok yang diamksud adalah kumpulan 

orang yang memiliki kesamaan latar belakang, 

budaya, ketertarikan, sudut pandang dan cara 

berpikir terhadap suatu masalah, dan berbagai 

kesamaan latar belakang lainya. Ketertarikan 

ini menciptakan „Sense of Belonging‟ yang 

pnting dalam membentuk ikatan dan pola 

interaksi dalam sebuah kelompok sosial. 

Namun tersebut juga, sayangnya, akan 

menimbulkan jarak dengan kelompok lain 

yang tidak sama secara latar belakang dengan 

mereka. Dalam pola interaksi jangka panjang, 

hal ini akan menciptakan perasan bahwa 

kelompok sendiri lebih aik dibandingkan 
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dengan kelompok lainya yang berada 

disekitar. 

c. Manusia memiliki sifat kecenderungan cepat 

untuk menilai seseorang. Manusia seringkali 

melabeli seseorang menurut persepsi pribadi 

tanpa mau melihat dari sudut pandang yang 

lain, manusia juga cenderung mudah percaya 

terhadap stereotip yang beredar dibandingkan 

mencari tahu kebenaran sebenarnya atas 

stereotip tersebut. Ironisnya, stereotip dengan 

nilai-nilai negativitas lebih mudah dipercaya 

dibanding dengan yang megandung nilai-nilai 

positif. Kita sebagai manusia selalu lupa 

bahwa kehadiran setiap individu membawa 

keunikanya masing-masing.  

d. Manusia dengan sifat alamiahnya cenderung 

menyalahkan dan melampiaskanya kepada 

orang lain  atas masalah yang kita hadapi. 

Ironisnya juga, masalah-maslaah tersebut 

seringkali berasal dari diri kita sendiri.  

Rasisme bukanlah sifat natural yang dibawa manusia 

sejak pertama kali dilahikan. Tapi manusia secara alami 

terlahir dengn kecenderungan untuk mengklasifikasikan 

manusia lain ke dalam kelompok-kelompok, bukan hanya 

sekedar sebagai pembeda, tapi juga sebagai media yang 

membantu individu atau pun kelompok untuk memutuskan 

tindakan yang akan dilakukan terhadap kelompok-kelompok 

lain tersebut.  

Rasisme merupakan konstruksi sosial yang muncul 

dari berbagai macam pola interaksi dalam masyarakat, yang 

melibatkan berbagai macam nilai-nilai yang berkaitan dengan 
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latar belakang rasial. Rasisme merupakan hasil dari 

pembelajaran dan pemahaman yang gagal bahwa setiap 

individu memiliki keunikanya sendiri.  

Konsep Robert Wright secara sederhana menjawab 

bagaimana tindakan rasisme dan hooliganisme muncul pada 

kelompok supporter Headhunter Chelsea. Keterkaitan 

beberapa anggota kelompok supporter Headhunter Chelsea 

dengan kelompok-kelompok ideologi tertentu telah 

menurunkan nilai-nilai dan perilaku yang diadopsi dari 

kelompok-kelompok terkait.  

 

Keterkaitan antara beberapa tokoh senior Headhunter 

Chelsea dengan kelompok-kelompok ideologi, serta berbagai 

output yang mereka hasilkan setelahnya, cocok dengan 

keempat poin yang disebutkan oleh Robert Wright bahwa 

rasime adalah hasil dari konstruksi sosial. Jason Marriner dan 

hubunganya dengan para Loyalis Ulster, Andrew ‟Nightmare‟ 

Frain yang merupakan anggota dari kelompok rasis Ku Klux 

Klan, Andrew Frain juga diketahui memiliki hubungan yang 

dekat dengan beberapa loyalis kelompok Combat 18.  

Tokoh lain yang memiliki hubungan dekat dengan 

anggota kelompok Combat 18 adalah Darren Wells. Dirinya 

termaksuk dari 300 orang yang dideportasi dari Belgia akibat 

tindakan kerusuhan yang terjadi saat diadakanya kompetisi 

Euro tahun 2000. Wells termaksuk tokoh senior Headhunter 

yang diketahui sebagai anggota aktif kelompok Combat 18.  

Poin pertama dari penjelasan Robert Wright 

menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi antara 

kelompok Combat 18 dengan beberapa anggota Headhunter 



98 

 

Chelsea, telah menghasilkan pengadopsian nilai-nilai dan cara 

pandang kelompok Combat 18 terhadap keberagaman, yang 

selanjutnya diturunkan kepada anggota kelompok Headhunter 

Chelsea oleh beberapa tokoh terkait. Pola interaksi sosial yang 

terjadi diantara Jason Marriner, Andrew Frain, Daren Wells 

dan beberapa tokoh loyalis Combat 18 lainya, telah 

menghasilkan sudut pandang baru bagi kelompok Headhunter 

Chelsea.  

Kelompok Combat 18 sendiri merupakan organisasi 

yang terkenal dengan organisasai neo-Nazi di Inggris pada 

awal tahun 1990-an. Awalnya, Pemimpin Partai Nasional 

Inggris (BNP) membentuk kelompok Combat 18 pada tahun 

1992 untuk melayani partai sebagai kelompok pertahanan diri 

bagi Partai Nasional Inggris, setelah demonstran anti Nazi 

mengganggu salah satu acara pertemuan partai mereka. Paul 

Charles Sargent, yang merupakan mantan pengerdar narkoba 

dari London Utara, yang akrab dengan sapaan Ginger Pit, 

adalah pemimpin pertama saat kelompok tersebut didirikan. 

(Atkins, 2004, hal. 67-68) 

Kelompok Combat 18, atau yang biasa disebut dengan 

C18, berasal dari nama Adolf Hitler dengan mengambil inisial 

nama tersebut dan mengubahnya kedalam angka (A: sebagai 

urutan satu abjad dan H: sebagai urutan ke delapan). Harold 

Covington, pemimpin neo-Nazi Amerika, menjaba sebagai 

penasihat teknis untuk organisasi Combat 18. Dalam argumen 

defensif mereka, kelompok mereka terpaksa melakukan tindak 

kekerasan sebagai bentuk pertahanan diri. Sasaran kekerasan 

kelompok ini biasanya meliputi toko-toko buku yang menjual 

buku-buku bertemakan ideologi sayap kiri, bar-bar yang 

berisikan gerombolan gay, aktivis anti apharteid, sampai 

kepada pasangan suami-istri lintas ras. (Atkins, 2004, hal. 67) 
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Sargent sebagai pemimpin kelompok tersebut, 

sekaligus seorang yang berangkat dari latar belakang kriminal, 

mulai merekrut beberapa anggota skinhead Inggris, dan 

setelah itu kekerasan yang diakibatkan oleh kelompok ini 

menjadi jauh diluar kendali dan kian ekstrim. Para pemimpin 

Partai Nasional Inggris mulai menjauhkan Combat 18 dengan 

kegiatan partai karna enggan bertanggung jawab atas tindakan 

yang mungkin akan dilakukan kelompok ini. (Atkins, 2004) 

Pada tahun 1993, Sargent dan 200 anggora dari 

Combat 18 memisahkan diri dari British National Party 

(BNP). Combat 18 tidak lama kemudian, menjadi organisasi 

non pemerintah yang eksistensinya sangat dekat dengan 

subkultur skinhead di Inggris, kelompok ini secara terbuka 

mengklaim kelompok mereka sebagai kelompok rasis, 

kelompok ini juga getol berkampanye tentang penolakan 

undang-undang pelucutan nuklir dan penerimaan imigran.  

Saat mereka secara terbuka menyatakan terpisah dari 

BNP, banyak dukungan yang datang dari berbagai kelompok 

hooligan sepakbola Inggris juga kelompok skinhead. Sergent 

juga diketahui memiliki hubungan dan melakukan perekutuan 

dengan Ulster Defense Association (UDA). Dukungan 

keuangan untuk kelompok ini datang dari bisnis perdagangan 

obat-obatan terlarang dan bisnis industri musik-musik rasis 

tentang White Power Supremacy yang dijalankan secara ilegal. 

(Atkins, 2004, hal. 67)  

Pada tahun yang sama saat kelompok Combat 18 

resmi memisahkan diri dengan partai BNP, kelompok 

Headhunter Chelsea bukan saja sudah terbentuk, namun juga 

beberapa tokoh besar yang hidup dalam kelompok ini sudah 

memiliki pola interaksi dengan kelompok Combat 18. Pada 
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sekitaran tahn 1990-an tentu sudah terjadi beberapa kali 

perhantian pemimpin dalam kelompok ini.  

Darren Wells bahkan berhenti dari kehidupanya 

dengan Headhunter Chelsea hanya berselang enam tahun 

setelah Combat 18 secara terbuka menyatakan berdiri secara 

independent. Fenomena Darren Wells dan keterlibatanya 

terhadap kelompok Headhunter Chelsea dan sejumlah aksi 

rasisme yang mengikutiny, benar-benar menjelaskan 

bagaimana poin pertama yang dijelaska oleh Robert Wright 

bekerja. Darren Wells pertama kali menyaksikan pertandingan 

Chelsea saat dia masih remaja, bersama pamanya yang 

seharusnya saat itu mengasuhnya di rumah. Melalui pamanya 

juga, Darren Wells muda mengenal kelompok hooligan Shed 

Boys, nama yang terkenal sebelum mereka menggantinya 

dengan sebutan HeadHunter, sebagai sebuah representasi 

keindahan dunia sepakbola.  

Tumbuh menjadi dewasa, pertarungan antar hooligan 

sepakbola sudah seperti tontonan wajib baginya yang tak 

pernah melewatkan pertandingan Chelsea. Pertempuran antar 

hooligan merupakan bagian penting dari sepakbola yang juga 

tak pernah Wells lewtkan. Kerusuhan antar hooligan adalah 

sesuatu yang selalu menghiasi kehidupanya, aksi-aksi hooligan 

yang selalu dia saksikan dari hari ke hari. Darren Wells yang 

tumbuh dengan berbagai nilai-nilai kekerasan yang selalu 

disaksikanya setiap hari akhirnya, yang juga terpengaruh dari 

pamnya,  menempel dan membentuk jati diri dalam pribadi 

Wells sebagai seorang yang menganggap bahwa kekerasan 

adalah bagian dari keindahan sepakbola itu sendiri, dan 

penawaran yang datang dari serangkaian tindakan kekersan 

tersebut terhadap masalah yang dia hadapi. Saat Wells pindah 

ke London diusianya yang ke 17 tahun, Wells tidak berhenti 
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hanya dengan menyaksikan keributan antar hooligan tersebut 

dari tribu yang berbeda, namun Wells juga punya inisiatif 

untuk bergabung.  

Poin kedua yang dijelaskan oleh Robert Wright 

menjelaskan fenomena rasisme sebagai hasil dari konstruksi 

sosial dalam tingkat interaksi antar kelompok. Jason Marriner 

sebelum bergabung dengan kelompok Headhunter Chelsea, 

merupakan seorang anggota aktif kelompok Combat 18 

dibawah pimpinan Paul Charles Surgent. Marriner bersama 

Andrew Frain bahkan pernah ditangkap polisi karna 

keterlibatanya terhadap aksi penyerangan sebuah bar berisikan 

orang-orang gay pada tahun 23 Maret tahun 2000. (BBC 

NEWS, 2000) 

Darren Wells, yang juga tokoh senior dalam kelompok 

Headhunter Chelsea, tidak lama setelah insiden yang 

melibatkan Marriner dan Frain, ikut ditangkap dalam 

kerusuhan yang terjadi di Oldham pada tahun 2002. Dirinya 

ditangkap bersama beberapa aktivis Combat 18 yang ikut 

terlibat dalam kerusuhan yang melibatkan Headhunter Chelsea 

tersebut. (BBC News, 2002) 

Beberapa tokoh Headhunter Chelsea yang terkenal 

sebagai hooligan paling beringas dan salah dari banyak yang 

ditakuti di Inggris, merupakan sosok yang sama dengan sosok 

yang terlibat dengan kelompok Combat 18 sebelum 

keruntuhan mereka karna konflik internal. Tidak 

mengherankan mengapa Marriner, Andrew Frain, Darren 

Wells dan beberapa tokoh lainya yang pernah tergabung 

dengan organisasi Combat 18 memilih firma hooligan 

Headhunter Chelsea sebagai tujuan singgah selanjutnya 

setelah perpecahan kelompok Combat 18 pada Februari 1997. 
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Karna kelompok Headhunter secara latar belakang, budaya, 

ketertarikan, sudut pandang juga ideolgi dan cara kelompok ini 

dalam menghadapi suatu masalah, yaitu kekerasan.  

Persamaan nilai dan norma-norma ini telah dibentuk 

sejak awal berdirinya firma hooligan ini oleh Danny „Eccels‟ 

Harkins, yang juga terkenal sebagai founding father dari 

kelompok Headhunter Chelsea ini. Eccel adalah orang pertama 

yang merintis berdirinya firma hooligan ini. Bersama pria 

bernama „The Fat‟ Henderson, Eccels mendirikan kelompok 

hooligan Chelsea pertama bernama Shed Boys, sebelum 

akhirnya dibubarkan dan berganti nama menjadi Headhunter 

Chelsea.  

Eccels memang tidak secara langsung berhubungan 

dengan anggota Combat 18, namun Danny „Eccels‟ Harkins 

merupakan seseorang yang benar-benar datang dari sub-kultur 

skinhead di Inggris, dan sub-kultur skinhead di Inggris 

mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan partai 

paling rasis di Inggris saat itu, yaitu National Front. Combat 

18 juga puya kedekatan dan budaya rekrutmen terhadap 

kelompok skinhead ini, karna sejarah kedua partai ini didirikan 

oleh orang yang sama. Eccels mulai dikenal publik sejak awal 

dekade 80-an sedangkan kelompk Combat 18 baru muncul 

tahun 1910-an. Namun praktik politik rasialis di Inggris sudah 

berlangsung jauh sebelum munculnya hooliganisme.  

Eccels awalnya hanya mempunyai jaringan 

pertemanan dari kelompok skinhead saja, dan hanya mau 

berhubungan dengan orang-orang yang yang memiliki 

ideologi yang searah denganya. Hubungan Eccels dengan 

jaringan kelompok skinhead juga tidak bertahan begitu lama 

ketika dirinya telah bergabung dengan Headhunter Chelsea. 
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Setelah kelompok skinhead diketahui memiliki hubungan 

dengan beberapa orang kulit hitam yang bergabung dengan 

kelompok „One Armed Babs‟, Eccels memutuskan untuk 

menyudahi hubunganya dengan kelompok skinhead.  

Eccels yang datang dari kelompok perkerja sosial 

kelas menengah juga menaruh perhatianya pada isu-isu 

ketimpangan sosial yang ada di Inggris. Dari sanalah Eccels 

mulai membangun hubungan dengan beberapa anggota 

kelompok partai sayap kanan di Inggris, yaitu British National 

Front. Partai politik ini dibentuk oleh John Tydall pad tahun 

1982, yang merupakan mantan pendiri dan pemimpin partai 

National Front. Baik National front atau pun British National 

Party, punya kedekatan yang istimewa dengan sub-kultur 

skinhead di Inggris.  

British National Party masih tetap eksis sampai saat 

ini dalam perpolitikan Inggris. Isu-isu yang menjadi perhatian 

kelompok ini masih seputar hal-hal rasial, yaitu menyuarakan 

pemberhentian penerimaan suaka bagi para imigran yang 

masuk ke Inggris dan repatriasi semua orang asing yang 

tinggal di Inggris, meskipun begitu, mereka bersikukuh kalau 

mereka bukanlah partai politik yang rasis. BNP mencapai 

puncaknya pada tahun 2000-an, saat berhasil meraih lebih dari 

lima puluh kursi kepemimpinan di pemerintahan lokal, satu 

kursi representasi di London Assembly dan dua kursi Anggota 

Parlemen Eropa.  

 Dari pola interaksi tersebut, Eccels mulai mengadopsi 

nilai-nilai dan norma-norma yang diterpakan dalam partai 

tersebut dalam kelompok Headhunter Chelesa, pun terhadap 

pola perekrutan anggota Headhunter Chelsea. Headhunter 

Chelsea lambat laun berubah menjadi kelompok yang tidak 
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hanya identik dengan tindak kekerasan, namun juga terhadap 

hal-hal yang menyangkut hal rasial. Nilai-nilai tersebut terus 

dipertahankan dari generasi ke generasi hingga, menjadi 

indetitas yang dikenal oleh kelompok masyarakat luas bahwa 

kelompok hooligan Headhunter Chelsea merupakan kelompok 

hooligan yang rasis dan penuh dengan kekerasan.  

Poin ketiga yang dijelaskan oleh Robert Wright 

menjelaskan fenomena rasisme sebagai hasil dari konstruksi 

sosial dalam tingkat individu dalam membuat keputusan. 

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh BBC terhadap 

Darren Wells yang merupakn mantan anggota Headhunter 

Chelsea sekaligus kelompok Combat 18, Wells menjelaskan 

bahwa, bergabung dengan Headhunter Chelsea seperti sebuah 

pelarian sekaligus jalan keluar baginya dalam mengatasi 

berbagai permasalahan keluarga yang dihadapinya. Tumbuh 

bersama pamanya dengan berbagai nilai kekerasan yang telah 

disaksikanya dari kecil, telah membuatnya menjadi individu 

yang rasis dan anarkis. Bagi Darren Wells, terlibat dalam 

setiap perkelahian Headhunter Chelsea adalah caranya untuk 

melampisakan rasa frustuasi yang dihadapi dalam rumah 

tangganya. (BBC News, 2002) 

 

D. Structural Racism  

Para pengamat fenomena rasisme sudah sejak lama 

berpendapat bahwa rasisme beroprasi pad berbagai tingkatan 

yang berbeda, mulai dari tingkat individu, kelompok hingga ke 

tingkat institusional dimana rasisme bekerja secara sistematis. 

Metafora gunung es dapat menjadi perumpamaan dalam 

fenomena ini. Puncak gunung es menggambarkan berbagai 

fenomena rasisme yang terjadi pada tingkat indivdu, mudah 
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ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, motifnya jelas, dan 

mudah dimediasi secara individual.  

Dibawahnya tentu berbagai insiden rasial yang 

dilakukan kelompok, masif dan cukup slit untuk ditangani. 

Namun rasisme dalam leel kelompok masih tergolong kedalam 

bentuk yang jelas dan mudah untuk dilawan. Semantara bagian 

gunung es yang berada di bawah air merupakan berbagai 

tindakan rasisme yang terstruktur. Masif, terorganisir dengan 

rapih, tidak terdeteksi dan jauh lebih sulit untuk dilawan.  

Mengambil contoh kasus tahun 2004 yang melibatkan 

empat orang supporter Chelsea dalam insiden rasisme di 

stasiun Paris Metro. Salah satu terdakwa yang hadir dalam 

persidangan tersebut adalah Joshua Parsons. Pria yang berasal 

dari Dorking, Surrey ini, terbutkti terlibat dan bersalah atas 

tindakan serangan rasisme terhadap seorang warga negara 

Prancis berkulit hitam yang terjadi di stasiun Paris Metro. 

Parsons didakwa atas tindakan mendorong korban, yang 

bernama Souleymane Sylla, keluar dari kereta metro dan 

meneriakan lagu yang bernadakan rasis terhadap Sylla.  

Belakangan setelah persidangan tersebut selesai, 

Joshua Parson diketahui memiliki hubungan dengan salah satu 

partai populis sayap kanan di Inggris, yaitu United Kingdom 

Independence Party atau yang biasa disebut dengan UKIP. 

UKIP sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak partai 

yang menganut ideologi sayap kanan populis di Inggris, selain 

Britain National Front. Saat ini ada tiga perwakilan partai dari 

UKIP yang mengisi kursi di House of Lords, dan tujuh belas 

Anggota Parlemen Eropa.  

UKIP berawal sebagai partai dari Liga Anti-Federalis, 

sebuah partai Eurosceptic berstatus tunggal  yang didirikan di 
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London, yang didirikan oleh seorang sejarawn bernama Alan 

Sked pada tahun 1991. Sked lalu digulingkan oleh faksi yang 

dipimpin oleh Nigel Farage pada tahun 1997, yang segera 

menjadi tokoh utama partai tersebut. Pada tahun 2006, Farage 

resmi menjadi pimpinan partai tersebut dan dibawah arahanya, 

partai ini mengadopsi platform kebijakan yang dikhususkan 

pada isu penolakan imigran, karna menguragi kesempatan 

kerja bagi kelas pekerja kulit utih di Inggris, dan isu-isu rasial 

lainya.  

Sejak naiknya Nigel Farage sebagai pimpinan partai, 

dan menjadi partai oposisi terbesar ketiga di Inggris,  UKIP 

menjadi salah satu partai yang paling vokal dan masif dalam 

memberi tekanan dan menyuarakan pemisahan diri Inggris 

dengan Uni Eropa. Hasilnya pun terlihat sangat signifikan 

dalam kurun tiga tahun berturut-turut, sejak Pemilu tahun 

2013, Pemilu Tahun 2014, Pemilu tahun 2015 dan mencapai 

puncaknya pada Pemilu tahun 2016, saat Perdana Menteri 

David Cameron akhirnya mengumumkan agenda BREXIT 

Referendum setelah melakukan voting terhadap masyarakat 

Inggris. Inggris akan menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa 

pada 30 Maret 2019 setelah menyelesaikan periode BREXIT 

Negotiations dengan Uni Eropa.  

Penekanan UKIP berada pada penerapan ideologi 

Eurosceptism. Banyak para ilmuwan politik yang menyebut 

keberadaan UKIP sebagai hak radikal Eropa yang lebih besar 

dan terstruktur. Dalam implementasinya terhadap kehidupan 

sosial-politik di Inggris, UKIP menyinggung sentimen 

„Britishness‟ dan „Englishness‟, menolak multikulturalisme di 

Iggris, dan menentang gelombang „Islamifikasi‟ yang terjadi di 

Inggris. Yang terbaru adalah, wacana pelarangan penggunaan 
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hijab, burkha, niqab, dan atribut penutup kepala lainya yang 

terkait dengan islam, dalam ruang publik di Inggris.  

Kembali kepada kasus rasisme yang, melibatkan 

supporter Chelsea. Dalam sebuah berita yang diunggah laman 

berita online The Guardian, pada hari rabu 19 Februari 2015, 

mengulas tentang keterkaitan Joshua Parsons terhadap partai 

politik UKIP. Hal ini mencuat setelah The Guardian 

menemukan unggahan foto di akun Instagram milik Joshua 

Parsons, saat dirinya sedang berpose dengan Nigel Farage. 

Tidak lupa, Joshua Parsons juga menambahkan keterangan 

dalam fotonya dengan tulisan ‟UKIP BOYS! what a geezer‟.  

Kepala pers UKIP, Gawain Towler, dalam sebuah 

wawancara dengan The Guardian perihal keterkaitan Joshua 

Parsons dengan partai, berkali-kali membantah keterlibatan 

Joshua Parsons dengan keanggotaan UKIP. Dirinya 

mengatakan bahwa Farage selalu difoto dan mendapatkan 

sorotan media, baik dari pihak kawan atau pun lawan. Dirinya 

melanjutkan, bahwa UKIP dan tuan Farage sudah mengetahui 

perihal berita perilaku beberapa fans Chelsea yang didakwa 

dalam pengadilan Paris, dan menyebut kejadian tersebut 

dengan „sangat memalukan dan mempermalukan negara dan 

sepakbola Chelsea‟. Towler juga mengatakan bahwa partai 

mereka melawan atas segala bentuk rasisme, terlepas dari apa 

kampanye mereka belakangan ini.  

Joshua Parsons juga dipecat dari pekerjaanya di 

Mayfair setelah dinyatakan terlibat dalam kasus rasisme 

tersebut. Dalam kasus tersebut, Parsons juga mendatangkan 

dua orang temanya, yang tidak berkuli putih, sebagai saksi 

pembela. Seorang mantan teman sekolah Parsons di Millfield 

Private School mengatakan, adiknya yang bernama Beno juga 



108 

 

ada dalam kereta yang sama dengan Parsons saat kejadian itu 

terjadi. Dalam penjelasanya terhadap wartawan The Guardian, 

dirinya mengatakan bahwa dia tidak kenal begitu dekat dengan 

Parsons. Saksi ini juga menjelaskan bahwa Parson dan adiknya 

terlibat dalam kelompok yang sama di sekolah, sebuah 

kelompok kecil beranggotakan para pendukung UKIP di 

sekoah mereka.  

Kelompok yang diikuti Parsons di sekolah memang 

hanya merupakan kelompok kecil, terdiri dari empat hingga 

lima orang. Namun meskipun mereka adalah sebuah kelompok 

kecil dan tidak melakukan kampanya secara agresif kepada 

teman-temanya yang lain, kelompok mereka sangat mengerti 

bagaimana caranya agar suara mereka dpat didengar oleh 

orang banyak. Teman sekolahnya tersebut mengatakan, 

bahwa, mereka memang bukan tipikal yang memaksakan 

ideologi mereka, mereka juga tidak agresef, namun bertemu 

dengan mereka dan melihat aktivitas mereka di media sosial, 

akan meninggalkan impresi tersendiri dalam diri anda yang 

akan membuat kita sadar barhwa pertama, mereka adalah 

penggila klub Chelsea F.C, dan kedua, mereka adalah 

pendukung UKIP. Joshua Parsons diketaui menghapus seluruh 

media sosial yang dimilikinya, setelah video yang melibatkan 

dirinya dengan aksi rasisme tersebut menjadi viral di dunia 

maya. (Cresci & Malik, 2015)  

Diakui atau tidak, UKIP adalah partai yang 

menerapkan rasisme secara sistematik, tidak hanya bagi orang-

irang orang yang berada dalam kelompok mereka saja, namun 

juga masyarakat Inggris secara luas. Mereka bisa dikatakan 

dengan sangat sukses telah berhasil melahirkan dan 

mengimplementasikan idologi rasis mereka kepada kehidupan 

sosial masyarakat Inggris, terutama terhadap golongan muda, 
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yang ironisnya lagi hingga merambah ke dalam bidang yang 

tidak ada kaitanya sama sekali dengan mereka. Pola kampanye 

mereka yang terus-menerus menyinggung tentang ideologi 

Britishness dan bagaimana mereka harus bangga dengan 

identitas yang melekat pada masing-masing individu sejak 

mereka lahir, dengan sukses berhasil diadopsi dalam sebagiam 

tatanan masyarakat meliputi tingkat inividu maupun 

kelompok, dan telah mengubah cara pandang masyarakat 

Inggris tentang cara mereka memandang keberagaman.  

Heahunter Chelsea memang tidak memiliki 

keterlibatan langsung dengan kelompok UKIP, namun 

beberapa tokoh kelompok Headhunter yang secara ideologi 

memiliki persamaan dengan apa yang selama ini 

“diperjuangkan” oleh kolompok UKIP, telah menyebabkan 

masuknya nilai-nilai rasisme baru yang dipengaruhi dari 

berbagai kampanye partai tersebut. Meskipun berkali-kali 

dibantah, pengamat sepakbola dan media Inggris juga sering 

mengaitkan kelompok Headhunter dengan beberapa partai 

sayap kanan di Inggris. Hal tersebut memang masuk akal, 

melihat sejak pertama kalin berdirinya firma hooligan ini, 

Danny „Eccels‟ Harkin memang memiliki keterlibatan dengan 

National Front, salah satu partai sayap kanan populis lainyadi 

Inggris.  

Struktural rasism juga membuktikan bahwa rasime, 

tidak hanya mempengaruhi pola pikir orang-orang dari kelas 

menengah bawah dan kurang terpelajar saja, namun struktural 

rasime juga dapat merubah sudut pandang orang-orang dalam 

meghadapi kelompok atau individu lain yang secara latar 

belakang berbeda dengan mereka. Structural Racism 

merupakan sebuah sistem makro, kekuatan sosial, institusi, 

ideologi, dan proses yang berinteraksi satu sama lain untuk 
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menghasilkan dan memperuat ketidakadilan di antara 

kelompok ras dan etnis tertentu. 

Hubungan dan jaringan yang dibentuk dari hasil 

interaksi antara kedua kelompok tersebut telah menghasilkan 

produk rasisme, baik dalam bentuk ideologi atau pun tindakan 

dalam level yang jauh lebih tinggi, dan lenih sulit dilawan. 

Karna bagaimana pun, baik anggora dari partai juga anggota 

dari kelompok Headhunter akan terus beregenerasi dan 

menghasilkan tokoh-tokoh baru, sementara nilai-nilai rasisme 

yang telah dibentuk sedemikian rupa dan melekat dalam 

kelompok tersebut akan selalu diyakini sebagai kebenaran dan 

akan terus berkembang.  

  




