
111 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Chelsea Fooball Club, didirikan pada 10 Maret 1905 

di sebuah pub The Rising Sun yang kini tempat dan namanya 

telah berubah menjadi restoran The Butcher‟s Hook, oleh 

pengusaha the Mears Family, Henry Augustus „Gus‟ Mears 

dan kakaknya Joseph. Saat itu Gus baru saja mengakuisisi 

stadion Stamford Bridge. Awalnya Gus dan Joseph 

mengajukan tawaran kepada fulham untuk memakai stadion 

tersebut dengan sistem sewa, namun ternyata Fulham 

mnolaknya. Karna itulah kemudian Gus dan Joseph berinisiatif 

untuk membentuk Klub sepakbolanya sendiri yang nantinya 

bisa menempati Stamford Bridge. (chelsea, 2012) 

Saat Chelsea menunjuk mantan penyerang Arsenal 

dan tim nasional Inggris Ted Drake pada tahun 1952, Drake 

mulai memodernisasi klub baik dari dalam atau pun dari luar 

lapangan. Drake mengganti logo lama Chelsea Pensiner , 

dengan logo singa yang memegang tongkat yang diambil dari 

lambang wilayah Chelsea. Ted Drake juga meningkatkan 

sistem pelatihan dan pembinaan tim usia muda dari akademi 

Chelsea, dan memperkuat kedalaman tim dengaan kelihaian 

mendatangkan sejumlah pemain dari divisi-divisi bawah dan 

liga-liga amatir hingga akhirnya berhasil membawa Chelsea 

untuk meraih trofi juara pertama mereka, yaitu gelar juara 

Divisi Satu Liga Inggris pada tahun 1954-1955. Gelar juara 

tersebut sekaligus menjadi major trophy pertama bagi Chelsea 

sejak awal berdirinya klub tersebut. Sementara itu Dave 

Sexton menjadi manajer yang membawa Chelsea meraih gelar 

tingkat Eropa nya yang pertama saat membawa The Blues 
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menjuarai Cup Winners‟ Cup pada musim 1970-1971. 

(dredarmy, 2014) 

Sejak saat itulah klub sepakbola Chelsea banyak 

dikenal dan digemari oleh masyarakat London, dan seiring 

dengan meningkatnya fanatisme terhadap klub asal London 

Barat tersebut, ditambah dengan terjadinya pergesekan antara 

para pendukung Chelsea dengan para pendukung Tottenham 

Hotspur saat kedua kesebelasan harus bertemu di laga final 

dan memperebutkan gelar juara Piala FA pada tahun 1967, 

akhirnya lahirlah komunitas-komunitas para pendukung 

Chelsea yang terdiri dari berbagai kalangan.  

Chelsea HeadHunter, sebutan yang paling terkenal 

bagi Hooligan Firm yang mengakui diri sebagai pendukung 

kesebelasan Chelse F.C. Hooligan Firm yang berasal dari kota 

kecil di London barat ini memang terkenal memiliki 

penggemar fanatik yang beringas dan sangat brutal. Berdiri 

pada akhir 1970an, Chelsea Headhunter awalanya bernamakan 

“Chelsea Shed Boys”. Mereka dan para pendukung West Ham 

United yang bernama Mile End Mob merupakan perusahaan 

pendukung asli orang-orang yang berasal dari Inggris. 

(Marriner, LIFE AS A CHELSEA HEADHUNTER, 2009, 

hal. 12) 

Chelsea HeadHunter awalnya dipimpin oleh seseorang 

bernama Danny „Eccles‟ Harkins yang eksistensinya beraitan 

erat dengan subkultur skin head yang berada di London barat. 

Chelsea Headhunter memang erat sekali hubunganya dengan 

anarkisme dan berbagai tindakan rasisme, dan mereka para 

anggota Headhunter sangat bangga mengakui itu. Mereka 

mempunyai tujuan untuk menyatukan sebanyak mungkin 

pemuda Inggris untuk melawan semua rival yang meghadang. 
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Namun, tidak lama kemudian hubungan Chelsea HeadHunter 

dengan para skin head ini berakhir karena kelompok skin head 

ternyata memiliki beberapa anggota orang-orang kulit hitam 

yang berasal dari Stockwell, Brixton, Bttersea dan Slough  

yang tergabung dalam kelompok „One Arm Babs‟. 

(Pamungkas, 2015)  

Chelsea HeadHunter juga erat kaitanya dengan 

organisasi supremasi kulit putih seperti Combat 18 dan Front 

Nasional, juga organisasi paramiter loyalis irlandia utara, 

seerti Asosiasi Pertahanan Ulster dan Ulster Volunteer Force. 

Tidak hanya itu, beberapa tokoh senoir firma hooligan ini juga 

memiliki hubungan politik terhadap beberapa partai sayap 

kanan populis di Inggris seperti British National Party, United 

Kingdom Independence Party, dan National Front.  

Kelompok Headhunter Chelsea juga tidak pernah 

absen terlibat dalam berbagai tindakan kerusuhan dan tindakan 

rasisme yang sangat merugikan. Tercatat sejak tahun 2010, 

selalu ada insiden yang melibatkan kelompok hooligan 

Headhunter ini, dari kasus penyerangan dan pertempuran 

dengan forma hooligan dari klub lain atau pun menyerang 

supporter rival dengan tindakan rasisme. Melihat sepak terjang 

firma hooligan ini dan konsistensinya dalam keterlibatan 

kasus-kasus rasial sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 

2017, penulis menyimpulkan bahwa berbagai fenomena 

rasisme dan hooliganisme tersebut disebabkan oleh : 

1. Structural Racism yang terjadi secara masif dan 

berkelanjutan. Berbagai tindakan rasisme dan 

kerusuhan yang melibatkan firma hooligan 

Headhunter Chelsea bukanlah sebuah tindakan 
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reaksi yang spotan, melainkan terstruktuk dan 

terencana dengan baik.  

2. Rasisme sebagai hasil dari konstruksi sosial. 

Interaksi yang terjalin antara firma hooligan 

Headhunter Chelsea dan beberapa organisasi 

sayap kanan populis di Inggris telah menghasilkan 

pengadopsian nilai-nilai rasisme yang lebih luas, 

yang akhirnya diimplementasikan kedalam 

kelompok Headhunter Chelsea.  

Poin pertama dari penjelasan Robert Wright 

menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi antara 

kelompok Combat 18 dengan beberapa anggota Headhunter 

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.  

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. Poin ketiga 

yang dijelaskan oleh Robert Wright menjelaskan fenomena 
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rasisme sebagai hasil dari konstruksi sosial dalam tingkat 

individu dalam membuat keputusan. 

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 

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.   

 

 

 

 

 




