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Abstract 
World football-oriented to continental Europe, the impact is the increasing number of television shows that 
broadcast live footage of leagues on the Blue continent. This has sparked widespread influence throughout the 
world, one of which is the emergence of a support community of football clubs. This is based on the achievement of 
the team that is supported by the pride is slumped but the spirit to support the not lost even more enthusiastic and 
become a forum for interaction between members. This study was conducted to describe how the dynamics of 
community function Milanisti Sezione Surabaya for its members. The method used in this research is qualitative 
method, with descriptive research type. Informant determination technique used is with Purposive technique. The 
number of informants in this study were five informants. Qualitative data analysis techniques. During its existence 
in recent years, this community has been growing and dynamic. The dynamics of the community function of 
Milanisti Sezione Surabaya is seen from the number of its members growing from the beginning of 200 to 324, its 
members build relationships continue to grow and dynamic not only the affairs of football. Milanisti Sezione 
Surabaya is also a forum for members to share information about the latest information related to AC Milan and 
have group identity with special characteristics such as t-shirts uniform, membership card, hat, sticker, key ring 
with Milanisti Sezione Surabaya symbol. The dynamics of the function is its peak is Milanisti Sezione Surabaya 
became the media support club pride until now despite the achievement of AC Milan decline. 
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Abstrak 
Sepak bola dunia berkiblat ke benua Eropa, imbasnya adalah makin banyaknya tayangan televisi yang menyiarkan 
tayangan langsung Liga-liga di benua Biru. Hal ini memicu pengaruh yang luas di seluruh penjuru dunia, salah 
satunya adalah munculnya komunitas pendukung klub sepakbola. Hal ini didasari karena prestasi tim kebanggaan 
yang di dukung sedang terpuruk tetapi semangat untuk mendukung yang tidak hilang malah semakin tinggi 
antusiasnya dan menjadi wadah berinteraksi antar anggota. Studi ini dilakukan untuk mendiskripsikan bagaimana 
dinamika fungsi komunitas Milanisti Sezione Surabaya bagi anggota-anggotanya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan 
adalah dengan teknik Purposive. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah lima informan. Teknik analisis data 
secara kualitatif. Selama eksistensinya beberapa tahun belakangan ini, komunitas ini semakin hari semakin 
berkembang dan dinamis. Dinamika fungsi komunitas Milanisti Sezione Surabaya ini terlihat dari jumlah 
anggotanya yang semakin bertambah dari awal berdiri 200 menjadi 324, anggotanya membangun relasi terus 
berkembang dan dinamis tidak hanya urusan sepak bola. Milanisti Sezione Surabaya juga menjadi wadah para 
anggota untuk berbagi informasi tentang perkembangan tentang informasi terbaru terkait AC Milan dan mempunyai 
identitas kelompok dengan karakteristik khusus yaitu seragam kaos, kartu tanda anggota, topi, stiker, gantungan 
kunci dengan simbol Milanisti Sezione Surabaya. Dinamika fungsi tersebut puncaknya adalah Milanisti Sezione 
Surabaya menjadi media mendukung klub kebanggaan hingga sekarang meskipun prestasi AC Milan menurun. 
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Pendahuluan 

Memasuki abad ke-21, sepak bola 

saat ini tidak berbeda dengan merk yang 

diperjual-belikan. Setiap klub sepak bola 

dari tahun ke tahun menyebarkan 

pengaruhnya dan ujung-ujungnya bertujuan 

meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Sepak bola yang dulunya digunakan untuk 

mengisi waktu luang, saat ini telah menjadi 

profesi yang sangat menjanjikan di masa 

depan. 

 Selain itu, semakin intensif sepak 

bola disebarluaskan melalui tayangan 

langsung di televisi menyebabkan penyuka 

sepak bola dari negara lain ikut menggemari 

tim dari kota yang bermil-mil jauhnya dari 

tempatnya berasal. Kegemaran mendukung 

tim dari luar negeri (kebanyakan dari benua 

Eropa, seperti tim-tim yang berasal dari 

negara Inggris, Itali, Spanyol dan Jerman) 

tidak hanya puas hanya sekedar menonton 

pertandingan secara langsung, namun 

bentuknya bisa bermacam-macam. Pada satu 

titik, penggemar sepak bola yang tergila-gila 

dengan klub yang didukung semakin 

mengidentifikasi diri agar dekat dengan 

klubnya, maka salah satu upayanya adalah 

membeli atribut sesuai dengan klub yang 

didukungnya atau membentuk komunitas 

sesama penggemar klub sepak bola tertentu. 

Salah satu komunitas yang menjadi 

fokus penelitian kali ini adalah klub AC 

Milan yang berbasis di Ibukota Itali. Sempat 

mengalami masa jayanya, namun beberapa 

tahun ke belakangan mengalami 

kemunduran secara prestasi. Beberapa tahun 

belakangan, AC Milan tidak merasakan 

nikmatnya mengangkat trofi, baik domestik 

apalagi di tingkat benua Biru, namun 

perkembangan komunitas ini dari sisi 

anggota tidak mengalami penurunan namun 

masih dicintai oleh pecinta sepak bola. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena 

dengan kondisi klub yang sedang terpuruk 

mulai tahun 2005 sampai saat ini namun 

masih setia membela tim kesayangan. Selain 

itu, membela klub kesayangan bisa beragam 

bentuknya dan hal ini akan mewujudkan 

sebuah perilaku tertentu bagi sang 

penggemar klub AC Milan yang biasa 

disebut Milanisti. 

Sepak bola merupakan salah satu 

olahraga paling favorit bagi masyarakat. Di 

era globalisasi seperti saat ini, kultur sepak 

bola merujuk pada globalisasi jika melihat 

dari perkembangan ekonomi permainan 

yang dimainkan oleh 11 orang ini 

(Giulianotti & Robertson, 2004). Sepak bola 

adalah olahraga besar yang melibatkan 

omzet miliaran dolar dan itu tidak 

mengherankan bahwa hal itu akan 



ditargetkan oleh orang-orang yang 

cenderung untuk membuat lebih banyak 

uang dengan cara yang tidak adil dan 

manipulasi, namun apa yang mencolok 

adalah bahwa Italia sebuah negara yang 

telah memberikan kontribusi besar-besaran 

terhadap sejarah dan perkembangan sepak 

bola di seluruh dunia telah mencatatkan 

namanya dalam sebuah peristiwa paling 

memalukan di sejarah olahraga di dunia. 

Selama bertahun-tahun, sepak bola Italia 

telah menyaksikan beberapa insiden yang 

mempengaruhi sepak bola di negara dan 

para pemainnya. 

 Penelitian ingin meneliti bagaimana 

dinamika fungsi kelompok penggemar 

khususnya penggemar klub AC Milan 

karena di masa lalu AC Milan merupakan 

tim terbaik yang pernah ada dan beberapa 

tahun belakangan AC Milan kehilangan 

wibawanya dengan mengakhiri papan 

klasemen di papan tengah, hal yang tidak 

sesuai dengan habitat AC Milan. Meskipun 

secara prestasi AC Milan mengalami 

kemerosotan, namun hal ini tidak 

berdampak signifikan dengan jumlah 

penggemar klub yang berjuluk Rossoneri 

(Merah Hitam) ini. 

 

 

 

Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Peneliti menetapkan fokus 

agar penelitian semakin tajam dan terarah. 

Spradley (1980) menyatakan bahwa “A 

focused refer to a single cultural domain or 

a few related domains”. Maksud kutipan 

tersebut adalah fokus merupakan domain 

tunggal aatau domain yang terdiri dari 

beberapa domain yang terkait oleh situasi 

sosial. 

Menurut Spradley (1980), penelitian 

kualitatif menggunakan social situation atau 

situasi sosial ketimbang populasi, karena 

situasi sosial mencakup aspek tempat 

(place), pelaku (actor), dan aktivitas 

(activity) yang secara sinergis saling 

berinteraksi. Situasi sosial dalam penelitian 

kali ini fokus pada dinamika pada komunitas 

Milanisti Sezione Surabaya. Situasi sosial ini 

diartikan sebagai objek penelitian yang ingin 

diteliti secara mendalam. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tipe penelitian deskriptif, 

yaitu tipe penelitian yang mempunyai tujuan 

untuk memperoleh data secara personal 

melalui pengamatan pada setiap informan 

atau narasumber. Pertimbangan untuk 

memilih tipe penelitian deskriptif adalah 

peneliti ingin mendapatkan suatu jawaban 

yang berkaitan dengan tanggapan, pendapat 



atau persepsi narasumber dengan harapan 

dapat memperoleh data berbentuk kualitatif 

atau dalam bentuk kata-kata. Pemilihan tipe 

penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi objek penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana 

dinamika dan fungsi komunitas Milanisti 

Sezione Surabaya. 

Lokasi penelitian di Surabaya, 

peneliti ingin meneliti Milanisti Sezione 

Surabaya, karena Milanisti Indonesia adalah 

komunitas AC Milan yang resmi dan 

terstruktur dar pusat hingga daerah dan telah 

diakui keberadaannya oleh pihak AC Milan 

yang berkedudukan di Itali. Selain itu juga, 

dari semua sezione yang ada di Indonesia, 

Milanisti Sezione Surabaya merupakan 

komunitas yang cukup lama berdiri 

dibanding sezione lainnya. Pertimbangan 

efisiensi dan efektivitas juga menjadi faktor 

utama peneliti memilih Milanisti sezione 

Surabaya sebagai objek penelitian. Maksud 

dari efisiensi adalah pertimbangan lokasi 

maupun informan mudah dijangkau, karena 

seluruh informan bertempat tinggal di 

Surabaya, sehingga waktu dan biaya yang 

dibutuhkan tidak terlalu banyak. Hal ini 

dapat berpengaruh pada durasi dan proses 

pengerjaan penelitian ini. Selain itu juga, 

kondisi di Surabaya dan kota besar lainnya 

tidak terlalu banyak perbedaan, mungkin 

hanya menyisakan detail yang berbeda, 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masing-

masing kota. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah menjadi hal yang wajar jika 

sepak bola Indonesia berkiblat pada sepak 

bola benua Eropa dan sepertinya hal ini 

terjadi di seluruh dunia. Dalam hal ini bisa 

dilihat dari hak siar liga-liga Eropa yang 

semakin hari mematok harga yang semakin 

tinggi. Dampak lainnya adalah, munculnya 

penggemar-penggemar klub sepakbola yang 

berbasis di benua biru tersebut. Liga-liga 

besar di Eropa, antara lain berasal dari 

negara Inggris, Itali, Spanyol dan Jerman. 

Salah satu upaya untuk menghimpun 

penggemar klub sepak bola tersebut adalah 

dengan membentuk komunitas berdasarkan 

klub yang mereka gemari, salah satunya 

adalah Milanisti Indonesia. Dimulai dari 

milis, berlanjut ke kopi darat. Dari kopi 

darat itulah, muncul gagasan membentuk 

komunitas. Dari kesamaan menggilai tim 

sepak bola AC Milan, maka lahirlah 

Milanisti Indonesia. Itulah gambaran singkat 

terbentuknya Milanisti Indonesia. 

Setelah lama berbagi informasi dan 

berdiskusi melalui milis, pada awal tahun 

2003, bertemulah beberapa anggota milis 

untuk saling mengenal. Dari obrolan awal 



yang hanya dihadiri oleh 6 orang, ide 

membentuk komunitas fans Rossoneri kian 

kuat. Berawal dari hal tersebut maka 

diadakanlah pertemuan kedua di KFC Bale 

Air, Gatot Subroto, yang dihadiri 10 orang 

pada 16 Maret 2003. 

Pada awal terbentuknya komunitas 

ini, eksistensi Milanisti Indonesia ditanam, 

disebarluaskan, dan dikuatkan, antara lain 

dengan melakukan aktivitas gathering, maka 

titik berat pengurus baru lebih kepada 

pembenahan internal, dan juga meresmikan 

nama Milanisti Indonesia, dengan lebih 

menguatkan status hukumnya. Pada 

pertengahan 2006 diadakan pemilihan 

umum Presiden Milanisti Indonesia yang 

pertama kali. Mungkin ini adalah proses 

demokrasi pertama di kalangan komunitas 

fans club yang ada di Indonesia. Pada saat 

itu ada tiga calon, yaitu Tommy, Filbert, dan 

Rival yang dipilih oleh kurang lebih 600 

anggota. Setelah diadakan pemungutan 

suara, akhirnya terpilih Filbert Barnabas 

sebagai Presiden Milanisti Indonesia periode 

2006-2008. Pada masa inilah Milanisti 

Indonesia berkembang tidak hanya di 

Jakarta, tetapi juga sampai keluar daerah. 

Hingga saat ini Milanisti Indonesia telah 

meresmikan lima sezione, antara lain 

Bandung, Yogyakarta, Cirebon, Bogor, dan 

Semarang, namun di luar sezione yang telah 

diresmikan, terdapat pula sezione yang telah 

menjalankan kegiatan rutin, seperti sezione 

Batam, Medan, Padang, Pekanbaru, 

Bengkulu, Cilegon, Malang, Jember, 

Palangkaraya, Surabaya, Bali, Makassar, 

Palu, Manado, dan sezione-sezione lain yang 

terus berkembang setiap waktunya. 

Komunitas Milanisti Sezione 

Surabaya merupakan salah satu komunitas 

para pendukung klub AC Milan yang berada 

di Surabaya. Sebagai salah satu komunitas 

fans sepakbola, komunitas ini sangat aktif 

mengadakan berbagai kegiatan dengan para 

anggotanya. Beragam kegiatan yang sering 

diadakan oleh komunitas tersebut, salah satu 

tujuannya adalah sebagai bentuk eksistensi 

dari komunitas itu sendiri. Aktivitas yang 

sering dilakukan oleh ini komunitas ini 

adalah nonton bersama (nober), futsal, dan 

beberapa kegiatan memperingati momen 

tertentu, seperti yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya. Selain dari kegiatan yang 

diadakan rutin tiap bulannya, Milanisti 

Sezione Surabaya juga sering membagikan 

dan menjalin komunikasi lewat dunia maya, 

berbagai media sosial dibuat supaya 

memudahkan para penggemar AC Milan, 

baik yang akan dan sudah menjadi anggota 

bisa memperbarui informasi maupun sebagai 

media berinteraksi antar penggemar AC 

Milan di Surabaya. 



Pada dasarnya, struktur organisasi di 

Milanisti Sezione Surabaya tidak jauh 

berbeda dengan induk organisasi ini, namun 

tiap-tiap kota diberi keleluasaan untuk 

membentuk divisi baru sesuai kebutuhan. 

Beberapa bulan lalu, Milanisti Sezione 

Surabaya mengadakan pemilihan dan 

pembentukan struktur baru periode kerja 

2017-2018. 

Salah satu hal yang terpenting dalam 

suatu organisasi adalah regenerasi, agar 

organisasi ini bisa diteruskan kepada 

generasi yang baru, sehingga roda organisasi 

bisa terus berjalan dengan baik. Model 

rekrutmen yang dilakukan oleh Milanisti 

Indonesia yang berdomisili di Ibukota juga 

tidak jauh berbeda dengan kelompok 

supporter lainnya, tiap bulan diadakan 

rekrutmen bagi anggota yang ingin terdaftar 

resmi sebagai supporter AC Milan. Menurut 

penuturan Achmadino, kebanyakan anggota 

Milanisti Sezione Surabaya banyak yang 

belum terdaftar menjadi anggota resmi. 
“Lek menurutmu, akeh sak jane anggota 

seng sering teko nobar, ketok aktif nobar 

opo futsal opo liyane yo seng durung 

kedaftar nak Milanisti Indonesia secara 

resmi. Perkoro iki isok dimaklumi mergo 

mungkin onok seng ngeroso regone 

kelarangen, opo aras-arasen daftar, opo 

paleng cuma seneng teko nobare soale 

kan sampeyan eruh dewe lek Liga Itali 

gak disiarno karo TV Indonesia. Tapi 

kene gak mengharuskan kudu join secara 

resmi, toh gak onok syarate lek misale 

pengen melok futsal kudu dadi member 

resmi, kene fleksibel ae lah, seng penting 

sesama pecinta AC Milan isok kumpul 

bareng” (Achmadino, wawancara 

informan). 

Menurut Achmadino, ia meyakini 

bahwasanya banyak anggota Milanisti 

Sezione Surabaya, hal ini bisa dibuktikan 

lewat kegiatan nobar yang dilangsungkan 

pertandingan yang melibatkan Milan, selain 

itu juga dilihat dari antusiasme kegiatan 

lainnya seperti futsal atau nongkrong, 

namun belum terdaftarnya secara resmi ini 

bisa dilihat dari beberapa faktor, seperti 

biaya pendaftaran yang dirasa murah, atau 

malas mengikuti prosedur pendaftaran, atau 

hanya tertarik saat kegiatan nobar saja, 

karena hal ini dikarenakan tidak adanya 

stasiun televisi nasional yang menyiarkan 

liga Itali secara rutin. Melihat hal ini, 

Achmadino tidak mempermasalahkan 

Karena yang penting komunitas ini bisa 

menjadi wadah kumpul bersama sesama 

pecinta klub yang berlokasi di Ibukota Itali. 

Terbentuknya Milanisti Sezione 

Surabaya ini bukan tanpa tujuan, salah satu 

tujuan tersebut adalah menjadi tempat 

berkumpulnya para Milanisti yang ada di 

Surabaya dan sekitarnya. Hingga hari ini, 

Milanisti Sezione Surabaya tetap bertahan 



dan eksis mengadakan kegiatan dengan 

anggota yang terus berkembang. 

Dinamika fungsi komunitas Milanisti 

Sezione Surabaya adalah: 

1) Media Mendukung Klub 

Kebanggaan 

Salah satu permasalahan mendukung klub 

yang diidolakan, dalam hal ini adalah AC 

Milan adalah tidak disiarkan di Televisi 

nasional dan sebagian besar anggota 

Milanisti Sezione Surabaya tidak 

berlangganan televisi berbayar, maka 

dengan adanya nonton bareng yang diadakan 

oleh Milanisti Sezione Surabaya membantu 

para anggota menyalurkan minatnya 

mendukung klub kebanggaannya. 

 

2) Berbagi Informasi 

Keterbatasan mengakses informasi dapat 

diatasi dengan bergabung ke dalam 

komunitas Milanisti Sezione Surabaya. 

Beberapa hambatan mengakses informasi 

bisa dipecahkan melalui sosial media. 

Berbagai referensi rujukan atau media bisa 

memperkaya informasi terkait AC Milan. 

 

3) Menjalin relasi antar anggota 

Sebagai makhluk sosial, manusia butuh 

keberadaan orang lain. Maka dari itu, 

dibutuhkan sebuah komunitas yang bisa 

mewadahi, seperti yang terjadi di komunitas 

Milanisti Sezione Surabaya. Mereka berelasi 

antara satu sama lain karena didasari 

kecintaan yang sasa, yaitu sama-sama 

mengidolakan AC Milan. Hubungan ini 

tidak saja berhenti hanya dalam dukung-

mendukung AC Milan saja, namun telah 

berkembang di luar hal-hal yang 

menyangkut sepak bola. Relasi ini melebihi 

relasi antar pendukung, relasi ini sudah 

menjadi relasi yang lebih intim, yaitu 

hubungan yang sudah pada tingkatan 

kekeluargaan. 

 

4) Identitas kelompok 

Bahwa identitas kelompok sepak bola 

didasarkan pada warna dasar tim tersebut 

dan warna Merah Hitam menjadi warna AC 

Milan dan diadopsi oleh Milanisti di seluruh 

Indonesia, tak terkecuali Milanisti Sezione 

Surabaya. Hal ini untuk membedakan 

dengan kelompok supporter lain dan 

menjadi penanda seorang pendukung. 

 

Simpulan 

 Komunitas Milanisti Sezione 

Surabaya memiliki ciri khusus yang 

digunakan sebagai pembeda dengan 

komunitas-komunitas lainnya yang sejenis 

dan dinamis Terutama adalah atribut yang 

digunakan untuk mendukung dan menjadi 

identitas individu tersebut. Dinamika fungsi 



komunitas ini terbukti ketika mereka 

melakukan aktivitas rutin, seperti nonton 

bersama, futsal, maupun kegiatan lainnya. 

Anggota Milanisti Sezione Surabaya identik 

dengan warna Merah dan Hitam, sesuai 

dengan julukan klub tersebut dalam bahasa 

Itali, Rossoneri. Identitas ini diwujudkan 

seringkali melalui kostum atau jersey klub 

tersebut atau atribut lainnya, seperti jaket, 

topi dan lain-lainnya. 

Dinamika fungsi lain adalah 

keberadaan kelompok ini semakin hari 

semakin bertumbuh anggotanya karena 

penggemar AC Milan semakin bertambah, 

yaitu 200 hingga sampai saat ini ada 324 

orang. Hal ini dikarenakan salah satunya 

adalah AC Milan merupakan salah satu klub 

besar, baik di Itali maupun di Eropa. 

Seringkali, prestasi berbanding lurus dengan 

jumlah penggemar. Jadi, eksistensi 

komunitas Milanisti Sezione Surabaya 

tergantung dari seberapa banyak anggota 

yang bergabung ke komunitas tersebut. 

Salah satu upaya untuk terus menghimpun 

penggemar AC Milan adalah dengan 

memaksimalkan peran sosial media. 
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