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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang mempunyai peminat 

terbesar di dunia, mayoritas penggemar olah raga ini adalah kaum laki-laki 

dewasa karena olahraga ini identik dengan adu fisik dan keterampilan memainkan 

bola. Namun belakangan ini seiring perubahan dan perkembangan jaman olahraga 

ini dapat dinikmati oleh seluruh kaum, baik orang tua, anak kecil, pria dan wanita. 

Sejarah sepak bola berawal dari negeri Tiongkok, dahulu sepak bola merupakan 

permainan masyarakat Tiongkok pada abad ke-2 sampai abad ke-3 pada masa 

Dinasti Han dan seiring berjalannya waktu permainan ini mulai dimainkan 

disetiap negara. Adalah Italia yang menghidupkan kembali permainan ini pada 

abad ke 16, dan di kembangkan menjadi olahraga sepak bola yang modern oleh 

Inggris dan Skotlandia pada saat itu sampai dibentuk sebuah organisasi yang 

menjadi induk olah raga sepak bola diseluruh dunia pada awal 1900 masehi, 

organisasi tersebut dikenal dengan nama FIFA dalam bahasa Perancis yang 

artinya  Fédération Internationale de Football Association.  

Kemeriahan olaharaga sepakbola tidak luput dari terlibatnya peran 

pendukung yang memberi semangat kepada tim kesayangannyannya. Bill Murray 

(1996) dalam bukunya The World’s Game: A Brief History of Soccer mengatakan: 

 



2 
 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 
 

“Of the great comforters of human kind, at least among males, 

soccer is less dangerous than drink, less illusory than religion, and 

it provides a closer sense of community than any other political 

party does.” 

 

Murray berpendapat bahwa sepakbola merupakan suatu saran hiburan bagi 

masyarakat pada umumnya. Sepakbola sangat dekat dengan masyarakat dan dapat 

membuat orang bergairah untuk datang ke stadion dan mendukung tim 

kesayangannya bertanding. Dikatakan sepakbola tidak sebahaya dibandingkan 

dengan minum-minuman yang memabukkan, meskipun sepak bola adalah olah 

raga laki-laki namun siapa saja bisa menikmatinya tanpa harus merasa khawatir.  

 Dalam perkembangannya sepak bola memang tidak bisa terpisahkan dari 

suporter. Tanpa adanya fans yang hadir di stadion, pertandingan sepak bola tidak 

akan menarik untuk disaksikan dan cenderung membosankan. Untuk itu efek 

suporter mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi suatu tim sepak bola dalam 

segala aspek. Dikutip dari situs www.cnnindonesia.com pada tahun 2016 

Indonesia mempunyai sebutan negara dengan barisan suporter paling fanatik di 

ASEAN. Tak heran hal ini didukung dengan status populasi penduduk Indonesia 

yang mencapai 257.9 juta jiwa dan menjadikan sepak bola olahraga nomor satu 

yang digemari rakyat Indonesia. Peran media pun tidak luput menyoroti 

perkembangan sepak bola Indonesia. Beragamnya program acara di televisi yang 

menyajikan berita khusus sepak bola Indonesia seperti Galeri Sepak Bola 

Indonesia (Trans 7) dan Kampiun (ANTV) dapat menjadi pengetahuan yang baru 

bagi masyarakat awam seputar berita sepak bola Indonesia diluar dan didalam 

lapangan. Kelompok suporter sepak bola terkenal dengan loyalitasnya pada klub 

yang mereka dukung. 

http://www.cnnindonesia.com/
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 Dari bahasan mengenai suporter itulah banyak didapatkan individu-

individu yang mencintai sepak bola lalu mengidentifikasikan dirinya menjadi 

seorang pendukung sebuah tim sepak bola. Su’udi (2006) menjelaskan bahwa 

setiap klub dari level terendah pasti memiliki penggemar fanatik karena adanya 

ikatan kedaerahan, keluarga, golongan atau simpatik dengan yang lainnya. Di 

indonesia terdiri banyak sekali ditemui basis-basis suporter fanatik disetiap 

masing-masing klub seperti di Bandung mempunyai barisan suporter fanatik yang 

dikenal dengan Viking Persib Club yang selalu senantiasa mendukung Persib 

dimanapun mereka bertanding. 

 Sepak bola memang mempunyai dua sisi yang bersebrangan. 

Berdasarkan aktivitas yang sering dilakukan oleh para suporter sepak bola saat 

pertandingan belum dimulai, sedang berlangsung maupun sudah berakhir banyak 

ditemukan berbagai kejadian yang menjadi sorotan mata kita. Terkadang sepak 

bola dapat menjadi hiburan bagi khalayak luas atau sebaliknya malah menjadi 

sumber keributan antara pihak tertentu. Mengacu pada kejadian tersebut, maka 

pihak yang selalu menjadi sorotan adalah pihak suporter. Suporter dapat 

dibedakan kedalam dua kategori yaitu kategori negatif (hooliganisme) dan 

kategori positif (sebagai hiburan dan solidaritas sosial). 

 Berbicara hooligan maka yang terbenak dalam otak kita adalah 

sekelompok orang yang sering membuat kekacauan dalam sebuah pertandingan, 

baik diluar ataupun didalam lapangan. Dikutip dari situs www.bola.liputan6.com 

pada tanggal 15 Juni 2016  istilah hooligan itu sendiri berasal dari sebutan 

suporter Inggris pada era 1970-1980an. Suporter inggrislah yang pertama kali 

http://www.bola.liputan6.com/
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melakukan kekerasan dalam skala besar. Sepak bola dan hooligan memang 

memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran hooligan membuat 

sepakbola semakin berwarna, meskipun hooligan kerap diartikan sebagai hal yang 

negatif namun keberadaan hooligan  menunjukkan identitas kolektif mereka 

sebagai salah satu bagian pendukung tim yang mempunyai loyalitas tinggi 

walaupun dengan cara yang keras atau kasar. 

 Dalam kehidupan suporter sepak bola tidak hanya mengacu pada 

kekerasan, pertikaian atau kerusuhan saja. Ada juga hal positif yang terkandung 

didalamnya, seperti misalnya menjalin kekerabatan dengan suporter tim lain. 

Dalam istilah para suporter dikenal istilah “away days” yaitu perjalanan para 

suporter kekandang lawan. Away days ini bisa menjadi piknik bagi para suporter 

untuk mempererat kekerabatan antar suporter. Biasanya kegiatan yang dilakukan 

oleh suporter tuan rumah ialah dengan menyambut kedatangan suporter tamu 

diperbatasan daerah sampai menuju pintu stadion setelah itu mengantarnya pulang 

dengan rute sebaliknya setelah pertandingan selesai. Hal lain yang dilakukan para 

suporter untuk saling menyapa satu sama lainnya antara lain dengan melemparkan 

nyanyian yang bertemakan pertemanan satu dengan yang lainnya, kemudian 

melakukan ritual tukar atribut tim kebanggaan dan lain sebagainya. 

 Dengan adanya kekerabatan tersebut maka akan tercipta suatu ikatan 

persahabatan atau kekeluargaan yang sangat kuat antar suporter. Ikatan yang kuat 

itu dapat menciptakan suasana solidaritas sosial sehingga terlihat bersahaja dimata 

masyrakat luas. Jonhson (1988) menjelaskan bahwa solidaritas adalah menunjuk 

pada satu keadaan antara individu atau kelompok yang didasarkan perasaan dan 



5 
 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 
 

kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional 

bersama. 

 Sepak bola mampu menarik dan memobilisasi khalayak banyak sehingga 

sepak bola sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat banyak. Salah satu 

fenomena yang terjadi dengan munculnya penghormatan para suporter terhadap 

klub kesayangannya. Banyak prilaku para suporter yang menunjukkan rasa 

hormatnya kepada klub kesayangannya, dan hal ini menular ke perilaku suporter 

Indonesia. Banyaknya kelompok suporter yang mendukung kesebelasannya 

dengan mengatas namakan kecintaan, mereka menunjukkan rasa hormatnya 

dengan berbagai macam seperti menghampiri para pemain dan bercengkrama 

dengan pemain saat selesai latihan atau bertanding, mengikutsertakan para pemain 

dalam kegiatan amal yang dilakukan oleh suporter tersebut, dan banyak hal 

lainnya. 

 Namun dengan begitu rasa hormat memang terbangun atas dasar nama 

cinta yang berlebih kepada klub kesayangan. Disisi lain rasa cinta yang berlebih 

juga dapat menimbulkan sikap kritis suporter terhadap tim kesayangannya. Rasa 

kritis itu timbul dengan tujuan untuk membangun tim yang mereka dukung untuk 

lebih baik dan maju kedepannya. Sikap kritis yang mereka lakukan antara lain 

seperti mengkritisi kebijakan manajemen dalam merekrut atau melepas pemain, 

mengkitik kebijakan pelatih, mengkritik pemain dan lain sebagainya yang mana 

tujuan mereka itu adalah demi kebaikan tim. Sebagai contohnya pada saat 

suporter tidak puas melihat timnya selalu kalah, maka mereka akan mengeluarkan 

kritikan melalui banner atau media sosial yang ditujukan kepada pihak yang 
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menjadi penyebab tim selalu kalah entah itu pelatih, pemain ataupun manajemen 

untuk segera menggantinya atau merombak tim tersebut. 

 Berbicara seluk beluk para suporter yang telah dijabarkan diatas, maka 

peneliti memasukan nama Persib Bandung sebagi contoh klub yang mempunyai 

basis suporter terbanyak dan fanatik di Indonesia. Persib adalah salah satu klub 

sepak bola yang terkenal dengan kebesaran klubnya dan banyaknya jumlah 

pendukung fanatik yang selalu mendukung tim kesayangannya tersebut. Persib 

Bandung yang merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia 

Bandung berdiri sejak tahun 1933 dan pernah menjuari liga Indonesia sebanyak 

dua kali yaitu tahun 1995 dan 2014. Persib Bandung merupakan tim papan atas di 

liga Indonesia, yang mampu memberikan kebangaan bagi seluruh warga Bandung 

dan Jawa Barat dan mampu menjadikan Persib sebagai identitas diri mereka. 

Suporter Persib dikenal dengan sebutan Bobotoh, yang menjadi bagian 

Persib dalam membesarkan sepak bola diwilayah Bandung-Jawa Barat ini 

menjadi terkenal dan disegani di oleh tim-tim lain yang ada di seluruh Indonesia. 

Hal ini dibuktikan dengan keberadaan mereka yang selalu hadir dalam 

mendukung tim kesayangannya bertanding meskipun itu berada dikandang 

rivalnya. Ada banyak kelompok suporter Persib yang mengatasnamakan bobotoh, 

dan bobotoh (pendukung Persib) terpecah menjadi beberapa kelompok, seperti 

misalnya Bobotoh Maung Bersatu (Bomber), Flower City Casual (FCC), dan 

masih banyak lagi yang salah satunya adalah Viking Persib Club. kelompok-

kelompok bobotoh tersebut beraneka ragam visinya namun mempunyai satu misi 
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yaitu mendukung Persib. Kelompok ini selalu hadir dalam mendukung klub 

kesayangannya bertanding baik secara home maupun away. 

  

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

 Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi identitas kolektif 

pada Viking Persib Club. Dalam perjalanannya Bobotoh terafiliasi menjadi 

beberapa kelompok didalamnya, dan Viking Persib Club merupakan salah satu 

kelompok suporter atau yang biasa mereka sebut distrik yang merupakan bagian 

dari Bobotoh itu sendiri. Meskipun Bobotoh banyak terbagi dalam berbagai 

kelompok suporter didalamnya namun keterbagian ini tidak merubah hasrat 

mereka dalam mendukung Persib. Dikatakan oleh Littlejohn & Foss (2009) bahwa 

istilah fan sudah ada sejak abad ke 19 yang merupakan singkatan dari fanatik. Fan 

dan suporter mempunyai perbedaan, jika fan adalah seorang penggemar/idola 

dalam makna tunggal sedangkan suporter lebih bermakna jamak artinya 

mendukung sesuatu yang diidolainya dan secara beramai-ramai (lebih dari satu). 

Sedangkan kesamaan dari keduanya adalah sama-sama fanatik pada suatu objek 

yang disukainya. 

 Fandom merupakan studi ilmiah yang mempelajari tentang fans (para 

penggemar), fandom berfokus dalam membedah seluk-beluk para penggemar. 

Adanya fandom menyebabkan terciptanya budaya penggemar yang di konstruksi 

dari persoalan realitas sosial. Persoalan realitas sosial ini terbentuk akibat adanya 

suatu emosi dari individu ataupun suatu komunitas yang mengidolai sesuatu yang 

dianggapnya menarik dan dijadikan sebagai pujaannya. Bobotoh telah 
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mengimplementasikan bahwa mereka merupakan suporter fanatik yang 

mendukung Persib dengan loyalitas tinggi dan bahkan menjadikan Persib sebagai 

perwakilan identitas dirinya. 

 Bobotoh yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu kelompoknya yaitu 

Viking Persib Club merupakan kelompok suporter yang sangat militan dan 

memiliki fanatisme yang tinggi sekali kepada Persib. Dikatakan oleh Sudirwan 

(1988) bahwa fanatisme merupakan suatu keyakinan ataupun kepercayaan yang 

terlalu besar terhadap sesuatu hal seperti agama, politik, idola maupun klub 

olahraraga yang dalam hal ini dikaitkan dengan klub sepak bola. Jika ditinjau dari 

sisi psikologis pada diri seorang suporter sepak bola, hal yang dapat memenuhi 

tingkat kepuasannya ialah pada saat individu tersebut dapat menjadi bagian dari 

suatu kelompok suporter. Apabila individu tersebut sudah berada didalamnya 

maka dia akan secara maksimal memberikan usahanya dengan cara mendukung 

tim kesayangan secara totalitas. 

Faktor media juga mempengaruhi minat orang awam untuk menjadi 

bobotoh. Menurut Siuda (2010) penggemar adalah penerima yang spesifik yang 

timbul dari budaya populer dan merupakan audiens yang unik dari beragamnya 

teks media. Dengan adanya informasi dari media, para penggemar dapat memiliki 

pengetahuan baru yang lebih luas lagi sehingga semakin menguatkan minat 

mereka dalam menyukai sesuatu. Adanya ikut campur media baik media cetak 

maupun media elektronik menambah intensitas ketertarikan para penggemar 

sepak bola untuk menjadi Bobotoh Persib. Banyaknya pemberitaan-pemberitaan 

melalui media cetak dan media online yang meliput tentang perjalanan dan 
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perkembangan tim ini semakin membuat harum nama Persib ditelinga para 

penggemarnya maupun khalayak luas untuk mengetahui Persib lebih dalam. 

Adapun kelompok-kelompok afiliasi dari Bobotoh tersebut memiliki cara 

pandang yang berbeda dalam mendukung dan menunjukkan identitas kolektif 

serta loyalitasnya mereka untuk Persib. Kelompok-kelompok bobotoh terpecah 

karena masing-masing memiliki visi/cara pandang yang berbeda dalam 

mendukung Persib, disamping itu kelompok-kelompok tersebut mempunyai ciri 

dan prilaku yang berbeda-beda dalam menunjukkan loyalitasnya terhadap Persib. 

Dari sekian banyak kelompok Bobotoh Persib, Viking Persib Club lah yang 

terbilang mempunyai basis terbanyak dan memiliki ciri khas dalam menunjukkan 

loyalitasnya kepada Persib. 

 Berangkat dari banyaknya fan page Viking Persib Club yang banyak 

menampilkan tentang identitas kolektif mereka pada media Facebook, peneliti 

merasa tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam tentang konstruksi 

makna identitas kolektif terhadap loyalitas Viking Persib Club kepada Persib. 

Viking Persib Club, kelompok ini terbilang paling lama terbentuk dibandingkan 

dua kelompok lainnya. Viking Persib Club berdiri pada tahun 1993 saat 

sekelompok Bobotoh fanatik Persib yang biasa mendukung dari tibun selatan 

stadion mencetuskan ide untuk menjawab totalitas dalam mendukung Persib. 

Dikutip dari situs www.viva.co.id pada tanggal 7 juni 2012 bahwa nama Viking di 

adopsi dari sebutan suku bangsa dikawasan skandinavia di Eropa Utara, disana 

makna sebutan Viking dikenal dengan sifatnya yang keras, berani, gigih, solid, 

patriotis, berjiwa penakluk, pantang menyerah serta senang menjelajah. 

http://www.viva.co.id/
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Bersumber dari makna itulah yang kemudian dijadikan sebuah identitas kelompok 

bagi Viking untuk menunjukkan sikap dan loyalitasnya kepada Persib. Slogan 

“PERSIB SANG PENAKLUK” selalu terpampang pada banner yang di pasang di 

tribun penonton yang menandakan bahwa itu merupakan basis kelompok Viking 

Persib Club. 

 Dalam perjalannya Viking Persib Club pernah melebur dengan Bobotoh 

Maung Bandung Bersatu (BOMBER) pada tahun 2006 dan sempat menjadi distrik 

terbesar saat itu dengan nama Viking The Bomberman. Namun hanya bertahan 

satu tahun saja bomber memutuskan untuk kembali memisahkan diri dengan 

Viking dan diri sebagai The Bomber. Viking Persib Club mempunyai tujuan 

untuk mendukung Persib disetiap lingkup kegiatannya, juga mendukung tim 

nasional Indonesia di kancah persepakbolaan internasional. Viking juga 

berkomitmen untuk membangun basis suporter Persib yang kritis, kreatif, tertib, 

santun, cerdas dan bertanggung jawab demi Persib.  

 Dengan penjabaran diatas maka peneliti akan menganalisis seperti apa 

loyalitas yang ditunjukan kelompok Viking Persib Club dalam menujukkan 

identitas mereka kepada khalayak luas. Pengenalan identitas kolektif sebagai 

dasar dari pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosial, hal ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui seperti apa kita (self) dan seperti apa mereka 

(others). Brewer, Hogg dan Abraham (1991) dalam Burke (1998) menuliskan 

identitas kolektif memiliki makna yang lebih praksis. Artinya identitas ini tidak 

hanya menjadi sebuah pengetahuan bersama saja untuk mendefinisikan identitas 

diri dan kelompok melainkan, identitas kolektif dijadikan sebagai sebuah proses 
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aksi sosial yang kadang kala digunakan untuk melakukan suatu resistensi saat 

kelompok mereka dipresentasikan oleh kelompok lain.  

Untuk melengkapi data-data penelitian ini maka peneliti mencoba 

membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan membahas tentang loyalitas dan identitas kelompok suporter 

dengan penulisan tesis ini. Penelitian pertama dari Eko Prasetyo, Adi Bayu 

Mahadian, S. IP., M.Ikom dan Iis Kurnia Nurhayati, S.S., M.Hum. ketiganya 

merupakan mahasiswa dari Universitas Telkom Bandung. Judul artikel jurnal 

penelitian mereka adalah Konsep Diri Supporter Fanatik Viking PERSIB Club 

(Studi Fenomenologi Supporter Fanatik Viking Club Dengan Status Sosial 

Ekonomi Menengah ke Bawah). Latar belakang penelitian yang mereka tulis 

mengenai sepak bola bukan hanya sekedar olah raga saja melainkan sudah 

menjadi suatu industri hiburan tersendiri bagi masyarakat. Pernyataan ini 

didukung dari terlihatnya antusias yang begitu besar dari masyarakat pada cabang 

olah raga ini. Ditambahkan pula oleh mereka mengenai sepak bola merupakan 

suatu cabang olahraga yang pada awalnya merupakan sebuah permainan rakyat, 

tanpa aturan dan peraturan khusus, yang setelah itu banyak diwarnai dengan 

kekerasan dan pertikaian yang tentunya terjadinya aksi tersebut mempunyai kaitan 

dengan konsep diri seseorang. Penelitian ini mengutip pernyataan dari sebuah 

penelusuran firma sport marketing yang berbasis di Inggris dalam web 

www.apasih.com (diakses pada 22 oktober 2015 pukul 15.00 WIB) yaitu initiative 

futures sport and entertainment pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa 

Indonesia masuk ke dalam daftar 10 supporter sepak bola paling fanatik di dunia. 

http://www.apasih.com/


12 
 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 
 

Indonesia berada di posisi 3 masih dibawah Inggris dan Argentina. Dan salah satu 

klub di Indonesia yang mempunyai basis supporter terbesar di Indonesia adalah 

PERSIB Bandung. Kelompok supporter bernamakan Viking PERSIB Club sangat 

fanatik dalam mendukung tim kesayangannyan bertanding. Berasal dari latar 

belakang ekonomi yang berbeda mereka tetap bersatu dalam mendukung PERSIB. 

Fokus penelitian ini adalah konsep diri supporter fanatik Viking PERSIB Club 

dengan status sosial ekonomi menengah kebawah, dengan masalah penelitian 

yang diangkat antara lain: bagaimana konsep diri supporter fanatik Viking 

PERSIB Club dengan status sosial ekonomi menengah kebawah dan bagaimana 

perilaku fanatik supporter Viking PERSIB Club dengan status sosial ekonomi 

menengah kebawah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep diri dan 

perilaku supporter fanatik Viking PERSIB Club dengan status sosial ekonomi 

menengah kebawah. Penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan studi fenomenologi dengan informan sepuluh orang supporter fanatik 

Viking PERSIB Club. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa konsep diri 

berperan sangat penting dalam perilaku yang dilakukan sehari-hari. 

Penelitian kedua ialah kepunyaan Nino Kemal A, seorang master 

komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pelita Harapan tahun 

2017. Tesis Nino berjudul Konstruksi Identitas Kolektif Pada Komunitas Virtual 

Liverpool Fans Club di Facebook. Berangkat dari latar belakang dirinya yang 

merupakan seorang fans dari klub Liverpool, Nino mengangkat penelitian tentang 

pola interaksi yang terjadi dan mencari tahu bagaimana identitas kolektif 

terbentuk dalam komunitas fan Liverpool secara online dengan Facebook sebagai 
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medianya. Nino melihat adanya tingkat popularitas klub Liverpool di Indonesia 

yang sangat tinggi yang dibuktikan dengan banyaknya kehadiran fans yang 

menghadiri pertandingan timnasional Indonesia melawan Liverpool pada tahun 

2013 silam di stadion utama Gelora Bung Karno. Identifikasi masalah pada 

penelitian ini ialah bahwa Nino melihat kebanyakan penelitian terkait fandom 

sepakbola yang sudah dilakukan mengambil subyek penelitian yang ada di dunia 

nyata, kemudian belum adanya penelitian terkait pola komunikasi, pembentukan 

identitas kolektif dan tema budaya virtual, lalu belum ditemukannya penelitian 

mengenai fan virtual Liverpool FC (LFC) di Indonesia, serta keingintahuan 

peneliti sebagai fans LFC selama 25 tahun untuk mengetahui dan mengeksplorasi 

hubungan antara fans dengan LFC dalam konteks tema budaya. Hasil penelitian 

mengidentifikasikan bahwa komunitas fans virtual LFC YOU’LL NEVER 

WALK ALONE dan fans Liverpool Indonesia di Facebook sebagai speech 

community. Kedua komunitas ini merupakan tempat terjadinya speech act dan 

speech event terkait dengan topik-topik yang mempunyai kaitan dengan berbagai 

aktivitas sehari-hari fans Liverpool secara virtual. 

Penelitian ketiga ialah tesis kepunyaan Paundra Jhalugilang. Master 

komunikasi asala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Pasca 

Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2012. Judul tesis Paundra 

ialah Makna Identitas Fans Klub Sepak Bola (Studi Kasus: Juventus Club 

Indonesia). Dalam penelitian tesis ini membahas tentang identitas  fans Juventus. 

Fans Juventus terbilang cukup banyak di Indonesia. Paundra melihat proses 

pembentukan identitas fans yang kemudian mendapat peneguhan  melalui 
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identitas sosial  di komunitas  Juventus Club Indonesia (JCI). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan konstruktivis dengan memakai teori identitas dan 

identitas sosial, ditambah dengan teori simbolik interaksionis yang digunakan 

untuk mengetahui makna identitas fans Juventus. Hasil penelitian ini melihat 

bagaimana identitas yang terbentuk melalui proses eksplorasi seperti keluarga, 

teman, dan media massa. Serta tingkat komitmen dengan mempunyai dan 

memakai atribut, setia mendukung Juventus meski sedang terpuruk, sampai 

mensejajarkan Juventus dengan keluarga serta pasangannya. Lalu perihal identitas 

mereka terbentuk dengan adanya proses kategorisasi yaitu dengan memahami dan 

mengidentifikasi komunitas. Dalam konsep kategori intraksionis simbolik 

mengenai komunitas, anggota dan pikiran menghasilkan makna bahwa Juventini 

adalah kelompok fans yang loyal memiliki rasa cinta tinggi, serta mempunyai rasa 

kebersamaan dan solidaritas yang tinggi sebagai sebuah komunitas. 

Penelitian keempat merupakan naskah publikasi yang ditulis oleh Arif 

Tri Handoko dan Sonny Andrianto. Keduanya merupakan mahasiswa Program 

Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta tahun 2006. Penelitan mereka berjudul Hubungan Antara 

Fanatisme Positif Terhadap Klub Sepak Bola Dengan Motivasi Menjadi Suporter. 

Arif dan Sonny melihat fanatisme yang dimiliki oleh seseorang seringkali 

berpengaruh pada pola prilakunya dalam menunjukkan sikap fanatiknya. 

Sepakbola sebagai salah satu cabang olah raga yang paling digemari, memerlukan 

dukungan suporter untuk mempengaruhi faktor mentalitas untuk menetukan 

keberhasilan suatu tim dalam sebuah pertandingan, oleh sebab itu peranan 
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suporter cukup berpengaruh besar. Fokus penelitian mereka adalah fanatisme 

yang positif dari para suporter sepakbola yaitu suporter yang mendukung tim 

kesayangannya tanpa melakukan kericuhan atau keributan, penelitian mereka 

inging membedah sisi positif para suporter yang selama ini identik dengan segi 

negatifnya, seperti mabuk-mabukan, keributan serta tindakan anarkis dengan 

merusak properti stadion. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan motivasi suporter dijadikan variabel bebas dan fanatisme positif sebagai 

variabel tergantungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi menjadi 

suporter setelah diukur menggunakan skala motivasi bahwa subyek penelitan 

mendapatkan motivasi subyek untuk menjadi suporter sangat tinggi. Begitupun 

untuk perhitungan fanatisme setelah di ukur menggunakan skala fanatisme 

menunjukkan bahwa fanatisme subyek kepada tim kesayangannya juga sangat 

tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan antara 

fanatisme positif terhadap klub sepakbola dengan motivasi menjadi suporter 

menunjukkan, bahwa adanya motivasi untuk menjadi suporter dapat 

mempengaruhi tingkat fanatisme positif seseorang terhadap klub yang 

didukungnya. 

Penelitian kelima merupakan penelitian yang dilakukan oleh M. Ajie 

Rahmansyah. Ajie merupakan sarjana psikolog lulusan Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2016. Judul skripsi yang Ajie tulis 

adalah Makna Fanatisme Pada Suporter Klub Sepak Bola Manchester United. 

Berangkat dari latar belakang penelitian Ajie yang menjelaskan tentang makna 

suporter yang mencintai klub kesayangannya dan datang ke stadion setiap 
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pekannya untuk mendukung klubnya tersebut. Suporter terkadang lebih cenderung 

menggunakan emosinya dibandingkan akal sehatnya dalam mendukung suatu 

objek yang digemarinya. Perilaku suporter saat mendukung klub kesayangannya 

dapat terlihat saat mereka datang ke stadion ataupun di tempat-tempat lain seperti 

kafe, layar lebar dan sebagainya. Adapaun cara mereka dalam menunjukkan 

ekspresinya berbeda-beda, ada yang dengan membentangkan syal, bendera atau 

bernyanyi dengan chant  yang mereka miliki. Adapaun tujuan penelitian ini 

adalah untuk melihat perwujudan dan makna yang dihasilkan dari kegiatan 

fanatisme  suporter klub sepak bola Manchester United. Penilian ini dilakukan 

dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan memasukan metode analisis 

fenomenologi interpretatif untuk menemukan tema-tema yang muncul dari suatu 

penelitian. Metode pengumpulan data yang Ajie lakukan ialah dengan melakukan 

wawancara semi terstruktur, yang artinya dngan melakukan pemilihan partisipan 

yang usianya 20-25 tahun. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ajie adalah 

bahwa fanatisme terhadap klub sepak bola dapat dikategorikan sebagai sarana 

untuk mencari identitas, sarana mengeluarkan emosi, menjadi kebutuhan dalam 

mebangun relasi, serta sebagai motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Dan tak 

jarang bahwa kehidupan suporter sepak bola dipengaruhi oleh suporter lainnya 

yang menganggap bahwa klubnya lebih baik daripada klub yang lainnya. 

Penelitian keenam merupakan penelitian dari saudara Tulus Muliawan. 

Sarjana komunikasi dari Universitas Ageng Tirtayasa pada tahun 2013 ini menulis 

skripsi dengan judul Komunikasi Kelompok Suporter Bola Dalam Membentuk 

Kohesivitas (Studi Kasus Pada the Jakmania UNJ). Berangkat dari latar belakang 
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Muliawan yang merupakan salah satu penggemar sepak bola khususnya di 

Indonesia, penelitian ini fokus menyoroti tentang dinamika kelompok supporter 

klub sepak bola di Indonesia. Dan supporter yang menjadi penelitiannya adalah 

kelompok supporter  PERSIJA Jakarta yaitu The Jakmania. Menurut Muliawan 

fanatisme yang dimiliki kelompok the Jakmania ini dapat memberikan dampak 

yang positif bagi perkembangan PERSIJA namun tak jarang juga dapat membawa 

dampak negatif bagi klub tersebut. Meskipun mempunyai latar belakang karakter, 

sosial, ataupun budaya yang berbeda antar sesama Jakmania, namun mereka tetap 

dapat menjaga kohesivitas. Untuk itu identifikasi dari penelitian ini ialah melihat 

pembentukan kohesivitas dalam sudut pandang komunikasi, dengan tujuan 

penelitian mengungkap pola komunikasi yang dilakukan the Jakmania UNJ untuk 

membangun kohesivitas kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan 

menunjuk empat informan kunci dan satu informan pendukung sebagai sumber 

pemberi informasi. Dari hasil wawancara yang diperoleh penelitian ini 

menunjukkan bahwa the Jakmania UNJ selalu menerapkan komunikasi yang baik 

dan intensif untuk meningkatkan kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok 

tersebut terlihat dari kekompakkan dan soliditas yang terjalin antar sesama 

Jakmania. Penelitian ini juga mengungkap bahwasanya komunikasi mempunyai 

peran yang besar dalam meningkatkan kohesivitas kelompok. 

Komparasi dari keenam penelitian terdahulu dengan penelitan yang 

peneliti lakukan saat ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel 1.1 sebagai berikut:
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Tabel 1.1 

LITERATURE REVIEW TERDAHULU 

No Elemen  Jurnal Eko, 

Adi & Iis 

Tesis 

Nino 

Tesis 

Paundra 

Naskah 

Publikasi 

Arif & 

Sonny 

Skripsi Ajie Skripsi 

Tulus 

Tugas Akhir 

Peneliti 

1 Perma-

salahan 

Peneli-

tian 

Seperti apa 

konsep diri 

dan 

perilaku 

fanatik 

suporter 

Viking 

dangan 

strata 

ekonomi 

menengah 

kebawah. 

 Seperti 

apa pola 

komuni-

kasi dan 

identitas 

kolektif 

dalam 

komuni-

tas 

virtual 

fans 

Liverpool 

di 

Facebook 

Seperti apa 

proses 

pembentu-

kan 

identitas 

diri dan 

sosial pada 

komunitas 

JCI, dan 

apa makna 

fans 

Juventus 

bagi 

anggota JCI 

Seperti 

apa 

fanatisme 

positif 

dari para 

suporter 

sepak 

bola 

Makna 

fanatisme 

bagi para 

suporter 

klub sepak 

bola Eropa, 

dengan 

sampel 

kelompok 

suporter 

Manchester 

United 

Dinamika 

kelompok 

supporter 

klub sepak 

bola di 

Indonesia 

(supporter 

Persija) 

dilihat dari 

kohesivitas-

nya 

Konstruksi 

loyalitas yang 

ditunjukan 

dari 

kelompok 

Viking Persib 

Club dalam 

menujukkan 

identitas 

mereka 

kepada 

khalayak luas 

2 Teori 

yang 

Digu-

nakan 

Fenomeno-

logi 

Simbolik 

interak-

sionis, 

etnografi 

komuni-

kasi dan 

habitus 

Simbolik 

interaksio-

nis, konsep 

identitas, 

identitas 

sosial  

Kajian 

fanatisme 

dan 

motivasi 

Konsep 

fanatisme  

Kajian 

komunikasi 

kelompok 

dan 

kohesivitas 

 Fandom dan 

identitas 

sosial 

3 Metode 

Peneli-

tian 

Kualitatif, 

observasi 

dan 

wawancara 

Kualitatif

, etnograi 

virtual, 

studi 

pustaka 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

interpretif 

Kuantita-

tif 

dengan 

fanatisme 

positif 

sebagai 

variabel 

tergan-

tung dan 

motivasi 

menjadi 

suporter 

sebagai 

variabel 

bebas 

Kualitatif 

dengan 

melakukan 

wawancara 

semi 

terstruktur 

Kualitatif 

deskriptif 

Kualitatif, 

observasi dan 

wawancara 

semi 

terstruktur 

4 Kesim-

pulan 

dan 

Reko-

men-

dasi 

Peneli-

tan 

Konsep diri 

berperan 

sangat 

penting 

dalam 

perilaku 

yang 

dilakukan 

sehari-hari 

Identitas 

kolektif 

fans LFC 

virtual 

berbeda 

dengan 

fans 

otentik, 

serta pola 

interaksi 

fans 

mencip-

takan 

tema-

tema 

budaya 

baru 

dalam 

komuni-

tas 

virtual 

Kesemua 

informan 

mengalami 

pembentu-

kan 

identitas 

melalui 

tahapan 

ekplorasi 

yang 

dipengaruhi 

oleh 

particular 

other dan 

generalized 

other 

 

Diukur 

dengan 

skala 

motivasi 

dan 

fanatisme 

menunju-

kan 

bahwa 

motivasi 

subyek 

untuk 

menjadi 

suporter 

sangat 

tinggi, 

dan 

fanatisme 

subyek 

kepada 

tim 

kesaya-

ngannya 

Fanatisme 

terhadap 

klub sepak 

bola dapat 

dikategori-

kan sebagai 

sarana 

untuk 

mencari 

identitas, 

sarana 

mengeluar-

kan emosi, 

menjadi 

kebutuhan 

dalam 

memba-

ngun relasi, 

serta 

sebagai 

motivasi 

untuk 

mencapai 

The 

Jakmania 

UNJ selalu 

menerap-

kan 

komunikasi 

yang baik 

dan intensif 

untuk 

meningkat-

kan 

kohesivitas 

kelompok. 

Kohesivitas 

kelompok 

tersebut 

terlihat dari 

kekompak-

kan dan 

soliditas 

yang 

terjalin 

antar 

Identitas 

kolektif yang 

dibangun oleh 

VPC didasari 

oleh rasa 

bangga yang 

tinngi akan 

kota 

kelahiran. 

Sehingga 

menimbulkan 

loyalitas yang 

tinggi kepada 

Persib. Saran 

untuk peneliti 

selanjutnya 

harus berani 

keluar dari 

zona nyaman 

peneliti dalam 

menelusuri 

suatu kasus 

penelitian. 
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juga 

sangat 

tinggi 

suatu 

tujuan 

sesama 

Jakmania 

5 Persa-

maan 

dengan 

Tugas 

Akhir 

Peneliti 

Objek 

penelitian 

merupakan 

salah satu 

objek yang 

akan diteliti 

oleh 

peneliti 

Meneliti 

tentang 

identitas 

kolektif 

Meneliti 

tentang  

identitas 

kolektif 

Memba-

has 

penelitian 

tentang 

suporter 

klub 

Indonesia 

Adanya 

persamaan 

penelitian 

tentang 

identitas 

kelompok 

Membahas 

penelitian 

tentang 

suporter 

klub 

Indonesia 

Membahas 

penelitian 

tentang 

identitas 

kolektif 

kelompok 

suporter 

sepakbola 

6 Perbe-

daan 

dengan 

Tugas 

Akhir 

Peneliti 

Perbedaan 

teori yang 

digunakan, 

penelitian 

sebelumnya 

tidak 

melakukan 

perbanding

an dengan 

kelompok 

lain 

Melihat 

fandom 

dari 

sudut 

pandang 

virtual, 

sedang-

kan tugas 

akhir 

peneliti 

melihat 

fandom 

dari 

sudut 

pandang 

dunia 

nyata 

Objek 

penelitian 

dan teori 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

Pemba-

hasan 

penelitian 

yang 

berbeda 

serta 

penggu-

naan 

metode 

penelitian 

yang 

berbeda 

Pembaha-

sannya 

hanya 

berfokus 

pada segi 

fanatisme-

nya saja 

Meman-

dang 

penelitian 

dari segi 

komunikasi 

kelompok 

Menemukan 

kategorisasi 

baru dalam 

melengkapi 

bagan-bagan 

identitas 

kolektif 

khususnya 

dalam dunia 

suporter 

sepak bola. 

 

Sumber: Telah diolah sendiri 

 

 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat masih ada 

kekosongan yang masih perlu diteliti lebih dalam lagi. Adapun bagian-bagian 

yang masih perlu dilakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Belum ditemukannya penelitian yang mengkaitkan makna identitas secara 

kolektif terhadap loyalitas suatu suporter klub sepak bola Indonesia. 

2. Belum terdapatnya penelitian yang membedah secara langsung tentang 

identitas kolektif kelompok suporter Viking Persib Club yang merupakan 

afiliasi dari Bobotoh Persib. 

3. Belum ditemukannya pola komunikasi seperti apa yang terjalin dalam 

membentuk suatu identitas kolektif pada Viking Persib Club.  
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4. Belum adanya penelitian yang meneliti kajian fandom tentang faktor media 

yang dapat menjadikan seseorang menjadi Viking Persib Club. 

5. Keingintahuan peneliti tentang faktor apa yang membuat bobotoh Viking 

Persib Club sebegitu fanatik dan loyalnya dengan Persib yang selama ini 

hanya disaksikan melalui pemberitaan media saja. Persib merupakan salah 

satu klub sepak bola di Indonesia yang memiliki fans yang cukup masif, hal 

tersebut dapat dibuktikan dari situs sepak bola ternama indonesia yaitu 

indosport.com, sufiyanto (2017) menegaskan bahwa ada 8 suporter paling 

fanatik di sepak bola indonesia, dan diurutan pertama adalah Viking Persib 

Club. Hal iniah yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil studi kasus 

fans Persib. 

Berdasarkan dari kelima alasan diatas, peneliti mengidentifikasi suatu 

permasalahan tentang konstruksi makna identitas kolektif terhadap loyalitas 

Viking Persib Club kepada Persib, untuk itu penelitian ini akan menganalisa 

apakah konsep identitas kolektif berpengaruh dalam menanamkan rasa cinta dan 

bangga terhadap sesuatu yang disukainya dalam hal ini Persib Bandung. Identitas 

itu sendiri merupakan nama yang biasa kita sebut pada diri sendiri, Charon (2007: 

86) mengungkapkan identity is the name we call ourselves, and ussualyit is the 

name we announce to other that we are as we act in situation. Artinya asal mula 

pembentukan suatu identitas diawali dengan penanaman ego yang kemudian ego 

itu mulai di eksplorasi dan diperkenalkan ke khalayak luas, sehingga menjadikan 

individu-individu lain mulai mengerti dan tertarik dengan pemikiran-pemikiran 

yang sesuai dengan kehendak mereka.  
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 Biasanya saat seseorang memiliki identitas yang merujuk pada sesuatu 

hal yang di sukainya dalam hal ini sepak bola maka, pada saat itulah dia mulai 

memperlihatkan sesuatu yang baru dan unik yang membuat orang lain tertarik dan 

bersatu dengan berakar dari suatu kesamaan sehingga membentuk identas secara 

kolektif. Adapun cara mereka dalam menunjukkan loyalitas kepada klub bergam 

macam bentuknya, untuk itu penelitian ini merujuk pada rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana konstruksi identitas kolektif pada Viking Persib Club dalam 

menunjukkan loyalitas kepada Persib? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis tentang konstruksi identitas kolektif pada Viking Persib Club 

dalam menunjukkan loyalitas kepada Persib. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Melalui penulisan ini penulis berharap akan ada beberapa manfaat yang 

dapat dihasilkan baik manfaat secara akademis, secara praktis maupun secara 

sosial, adapun manfaat yang dihasilkan sebagai berikut: 

1.   Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi studi komunikasi yang keberadaannya sangat berpengaruh dalam 

berbagai aspek. Salah satunya dalam konstruksi makna identitas kolektif 
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terhadap loyalitas kelompok terhadap klub sepak bola yang bisa dijadikan 

acuan sebagai bahan penelitian lainnya dengan mencakup aspek-aspek 

dalam suatu organisasi massa, komunitas atau kelompok tertentu. 

Disamping itu Peneliti mencintai dunia sepak bola dan mantan atlit. 

Semasa aktif peneliti pernah menjadi bagian dari beberapa klub sepak bola 

dalam tingkat junior. Dalam bidang akademis peneliti ingin memberikan 

suatu kontribusi dalam dunia yang saya cintai yaitu dunia sepak bola 

khususnya di Indonesia. Peneliti ingin melihat faktor-faktor apa saja yang 

menjadikan suporter sangat mencintai klub yang didukungnya hingga 

membentuk suatu identitas kolektif. Dan disamping itu peneliti juga ingin 

memberikan kontribusi positif bagi bidang Ilmu Komunikasi. 

2. Manfaat Praktis  

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan bentuk 

konstruksi identitas kolektif terhadap prilaku dalam ruang lingkup fans 

pada setiap organisasi/kelompok yang menjalani komunikasi dengan 

menjadikan suatu penelitian tentang suporter didalam klub sepak bola 

sebagai objek penelitiannya. Sejatinya suatu kelompok dapat membuat 

sesuatu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya, maka dari itu 

diperlukan pola komunikasi kelompok yang baik.  

3. Secara Sosial 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas 

untuk mengetahui bahwa fenomena afiliasi didalam Bobotoh mempunyai 

cara yang bervariasi dalam mendukung klubnya. Dapat dikatakan secara 
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loyalitas memang hampir semua kelompok mempunyai loyalitas yang 

tinggi terhadap Persib, namun ada yang perlu dicermati dan diketahui 

masyarakat perihal seperti apa sepak terjang Viking Persib Club dalam 

menunjukkan loyalitasnya berdasarkan identitas kolektif yang diembannya 

ke pada Persib.  

 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang menjadi fokus utama 

bagi peneliti, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti harus 

menunggu jadwal Persib Bandung bermain sebagai tuan rumah agar bisa 

mewawancari narasumber secara langsung. Karena proses penelitian ini bersifat 

observasi langsung maka peneliti harus secara langsung hadir distadion serta 

membaur dengan mereka. Dalam Prosesnya  peneliti akan melakukan wawancara 

dengan para narasumber dalam waktu paling lama 3 hari berturut-turut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sebagai sebuah penelitian yang melengkapi kepingan-kepingan 

penelitian terdahulu, penelitian ini akan dijabarkan dalam enam bab. Adapun 

penjabaran Penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Identitas Kolektif Pada 

Viking Persib Club” ini adalah sebagai berikut. 

 Pada bab I, penelitian ini mengangkat tentang latar belakang dari 

fenomena maraknya suporter Persib yang disebut Bobotoh datang ke stadion 

untuk mendukung Persib Bertanding. Dalam bab ini juga menjelaskan kelompok 
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yang merupakan hasil afiliasi dari Bobotoh yang mempunyai ciri dan cara 

pandang yang berbeda dalam mendukung Persib. Berangkat dari fenomena itulah 

identifikasi dan rumusan masalah dikupas dalam bab I ini. 

 Dalam bab II ini akan dipaparkan tentang subjek dan objek penelitian 

yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa individu yang 

merupakn para petingginya sebagai perwakilan dari Viking Persib Club. 

Sedangkan objek penelitian yang akan diteliti ialah tentang makna dari identitas 

kolektif dalam menunjukkan loyalitasnya kepada Persib. 

 Berlanjut ke isi penulisan bab III akan dijabarkan secara terperinci 

tentang tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Pada 

bagian kajian pustaka akan dijabarkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini 

yang nantinya akan berkaitan dengan terbentuknya kerangka pemikiran utama 

yang akan menggambarkan dan menjelaskan alur penelitian ini dalam 

menganalisa tentang makna dari identitas kolektif dalam menunjukkan 

loyalitasnya kepada Persib. 

 Pada bab IV menjelaskan tentang penggunaan metodologi penelitian 

yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

merujuk pada observasi secara langsung dan wawancara semi terstruktur. 

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data untuk 

mengungkapkan fakta dibalik kasus yang diteliti. Paradigma yang akan dikaji 

dalam peneliti ini adalah tentang bagaimana konsep identitas kolektif yang 

berkesinambungan dengan fandom dapat masuk dan menjelaskan fenomena 
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Viking Persib Club ini. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 Penulisan Bab V peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Peneliti akan 

menjabarkan tentang makna dari identitas kolektif kelompok Viking Persib Club 

terhadap loyalitas kepada Persib. 

 Masuk pada bab terakhir yaitu bab VI. Pada bab ini berisikian 

kesimpulan dari penelitian ini. Peneliti akan memberikan pernyataan tentang apa 

saja temuan-temuan baru yang belum di teliti dan menarik untuk diperbincangkan. 

Serta dalam bab ini pula peneliti akan menyediakan saran dari dosen penguji dan 

peneliti lain untuk dapat memberikan masukan dan rekomendasi lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 




