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ABSTRACT 

Magi, nowadays is still used in the daily base of humans life. One of the activities which is still 

using magi is football. Football is a popular sport in Indonesia and getting a lot of attention by 

various circles of society, from the high class to the lower. Surabaya is where football grows and 

develops taken place, both for Indonesia and local. One of the aspects that push it hard is the 

Internal Football Competition in Surabaya.  Using magic in the competition is still becoming 

phenomenon. This phenomenon is interesting to be investigated further. This research is focusing 

on how people are still doing magic especially by the players of Internal Football Competition in 

Surabaya. By using qualitative methods, informants are determined by using snowball technique 

which is one key informant leads to the other informants. The theory which is used is the theory of 

mind limits by Frazer. The result of this study indicates that there are four magi practices 

performed by soccer players, namely the practice of implant using, the practice of shaking the net 

and spreading the urines in opponent's net, the practice of flipping the panties in and out, and the 

practice of sowing the salt, gravel, and special water to the ground. Magic using by soccer players 

are mostly done before and during football matches. The using of magic by soccer players are 

done with the intention to protect themselves from the occult things that are believed by them 

found in many soccer matches in Surabaya. 
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ABSTRAK 

Magi hingga saat ini masih digunakan pada kegiatan-kegiatan masyarakat pada jaman modern. 

Salah satu kegiatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan magi adalah olahraga sepak bola. 

Sepak bola merupakan olahraga yang populer di Indonesia dan diminati oleh berbagai kalangan 

dari kecil hingga atas. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi pusat 

perkembangan sepak bola di Indonesia. Salah satu hal yang membuat persepakbolaan di Surabaya 

berkembang dengan baik adalah adanya Kompetisi Internal Sepak Bola Surabaya. Fenomena 

penggunaan magi oleh pemain sepak bola juga masih digunakan di Kompetisi Internal Sepak Bola 

di Surabaya. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana penggunaan magi oleh pemain Kompetisi Internal Sepak Bola di Kota 

Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan 

cara snowball, yaitu adanya informan kunci kemudian mengarah pada informan-informan lainnya. 

Teori yang digunakan adalah teori batas akal dari Frazer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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ada empat praktek magi yang dilakukan oleh pemain sepak bola, yaitu praktik penggunaan susuk, 

praktik menggoyang-goyang jaring dan membuang air seni di gawang milik lawan, praktik 

membalik celana dalam dan praktik menabur-naburkan garam, kerikil, serta air khusus di lapangan 

tempat bertanding. Penggunaan magi yang dilakukan oleh pemain-pemain sepak bola dilakukan 

sebelum dan saat pertandingan sepak bola. Penggunaan magi oleh pemain sepak bola dilakukan 

dengan maksud untuk melindungi diri dari hal-hal gaib yang dipercaya oleh pemain-pemain sepak 

bola banyak ditemukan pada pertandingan sepak bola di Kota Surabaya. 

Kata kunci : Magi, Sepak Bola, Gaib 

 

Pendahuluan 

Kekuatan gaib hingga saat ini 

masih dipercaya oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Kepercayaan 

ini tidak dapat dihilangkan begitu 

saja oleh perkembangan jaman yang 

semakin modern karena kepercayaan 

ini berada pada sisi alami manusia. 

Adanya kekuatan gaib memang nyata 

dan tidak dapat dibantah 

keberadaannya. Sedangkan  ilmu 

gaib merupakan cara-cara atau 

teknik-teknik yang digunakan oleh 

manusia untuk mempengaruhi alam 

sekitarnya hingga keadaan yang 

terjadi dapat sesuai dengan apa yang 

dikehendaki dan dituju. Ilmu gaib 

juga dapat disebut sebagai magis 

(Koentjaraningrat, 1992:288). 

Kepercayaan  masyarakat 

yang hingga saat ini mempercayai 

daya-daya gaib merupakan bentuk 

dasar dari pemikiran orang-orang 

yang sering menggunakan atau 

menjalankan magi (Hasbullah, Asori, 

dan Candra, 2015). Magi sendiri 

adalah keyakinan manusia yang 

ditunjukkan dengan kepercayaan dan 

praktik/perilaku untuk 

mempengaruhi nalar mereka sendiri 

dan kekuatan alam secara langsung, 

baik itu untuk hal yang buruk 

maupun baik untuk memanipulasi 

daya-daya yang lebih tinggi dengan 

usaha sendiri (Sutinah, 2014). Secara 

lebih singkat, magi didasari sikap 

memanipulasi daya-daya yang lebih 

tinggi, bukan berserah atau tunduk 

terhadap daya-daya tinggi. Daya-

daya tinggi yang dimaksud adalah 

segala hal yang dipercaya memiliki 

kekuatan luar biasa di luar 

kemampuan manusia. 

Berkaitan dengan 

penggunaan magi pada kegiatan 
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masyarakat yang juga banyak 

dilakukan, peneliti menemukan pada 

praktik magi pada sepak bola. Sepak 

bola merupakan olehraga yang 

populer di Indonesia, bahkan di 

seluruh dunia. Sepak bola juga dapat 

menyentuh tiap lapisan masyarakat 

dari bawah hingga atas. 

Perkembangannya sepak bola saat ini 

selain menjadi kegiatan olahraga, 

merambah ke sarana rekreasi dan 

pekerjaan. Sehingga olahraga sepak 

bola sangat penting keberadaannya. 

Berkaitan dengan 

penggunaan magi di sepak bola, 

masyarakat memiliki praktik berbeda 

antara satu orang dengan lainnya. 

Setiap orang memiliki persepsinya 

secara berbeda-beda. Untuk 

mempersiapkan suatu pertandingan, 

dan saat bertanding ternyata 

beberapa orang memiliki kebiasaan-

kebiasaan khusus, yaitu yang oleh 

peneliti dianggap sebagai magi 

karena merupakan perilaku-perilaku 

yang secara teknis sepak bola tidak 

berhubungan.  

Kota Surabaya merupakan 

lokasi yang dipilih oleh peneliti 

karena kota Surabaya merupakan 

kota metropolitan yang secara umum 

rasionalitas masyarakatnya telah 

digunakan oleh pemikiran ilmiah dan 

besar dipengaruhi oleh globalisasi. 

Pembentukan pendidikan sepak bola 

di Surabaya dapat diketahui dengan 

adanya kompetisi internal kota 

Surabaya yang maju. Dimana 

didalamnya terdiri dari 20 klub (Jawa 

Pos, 2015) . Klub-klub tersebut telah 

banyak menyumbang para pemain-

pemain hebat yang juga turut 

mengharumkan nama tim nasional 

Indonesia pada ajang-ajang 

internasional. Klub-klub ini bersaing 

pada kompetisi internal sepak bola 

Surabaya untuk menjadi juara. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan peneliti yaitu kualitatif 

deskriptif. Sehingga dapat dijelaskan 

dengan lebih mendalam tentang 

penggunaan magi pada sepak bola. 

Data yang diperoleh peneliti juga 

didapatkan dari studi literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 Penelitian ini dilangsungkan 

di Kota Surabaya, tepatnya pada 
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Kompetisi Internal sepak bola di 

Kota Surabaya. Penentuan lokasi 

didasarkan atas keadaan informan 

yang tersebar pada daerah-daerah di 

Kota Surabaya, sehingga Kompetisi 

Internal sepak Bola di Kota Surabaya 

menjadi fokus lokasi karena 

informan-informan tergabung dalam 

klub-klub sepak bola berbeda yang 

tercakup dalam satu kompetisi, yaitu 

Internal sepak bola Surabaya.  

 Oleh karena itu, pemilihan 

informan sangatlah penting 

mengingat dari informasi yang 

diperoleh dari informan tersebut awal 

mula data yang di peroleh dan di 

kembangkan, penelitimenggunakan 

teknik snowball, yaitu adanya 

informan kunci kemudian mengarah 

pada informan-informan lainnya. 

karena dari fakta dilapangan, bahwa 

informan yang sudah dipilih oleh 

peneliti lalu menunjukan informan 

lain yang lebih mumpuni untuk 

diwawancarai terkait “Magi pada 

Sepak Bola” dengan ketentuan 

bahwa informan merupakan orang 

yang mempraktikkan magi saat sepak 

bola dan orang mengetahui tentang 

magi pada sepak bola. 

Sebagai acuan untuk memilih 

informan, peneliti berpedoman pada 

Spradley (1997:62) yaitu: 

1. Enkulturasi penuh, 

Pemahaman informan dengan 

kebudayaannya secara penuh. 

2. Keterlibatan langsung, 

Terlibat secara langsung atau 

menjalani kebudayaannya 

sendiri. 

3. Memiliki waktu yang cukup, 

Informan memiliki waktu 

yang cukup untuk 

memberikan informasi 

4. Non-analitik, 

Informan secara langsung 

menerangkan informasi yang 

dialami atau diketahui tanpa 

dibuat-buat yaitu secara 

spontan 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sepak bola yang merupakan 

kegiatan umum, dalam 

praktiknya oleh pemain-pemain 

sepak bola dipadukan dengan 

pemikiran beberapa pemain yang 

percaya bahwa daya gaib dapat 

membantu mereka dalam sepak 
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bola. Namun berbeda dengan 

agama, kepercayaan ini yaitu 

pada sesuatu yang tidak nampak 

berupa ilmu gaib, atau pada 

penelitian ini disebut magi. Magi 

dan agama sepintas memiliki 

kesamaan, yaitu kepercayaan 

terhadap sesuatu yang bersifat 

supernatural. Kepercayaan itu 

merupakan hal yang bersifat 

pribadi, yaitu tidak semua 

pemain memiliki kepercayaan 

yang sama. Bagi pemain-pemain 

yang percaya bahwa magi 

memiliki daya gaib dapat 

membantu mereka, ada perilaku-

perilaku khusus dilakukan oleh 

para pemain tersebut yang bagi 

pemain atau masyarakat yang 

tidak mempercayai keyakinan 

yang sama akan dianggap sebagai 

sesuatu yang tidak rasional, atau 

tidak jelas tujuan dan tidak 

berhubungan dengan faktor-

faktor teknis dalam bermain 

sepak bola. 

Beberapa orang yang masih 

mempercayai magi berpikir bahwa 

suatu hal yang terjadi tentu memiliki 

dasar. Namun berbeda dengan orang 

yang berpikiran dengan logika yang 

rasional, orang-orang yang percaya 

magi berpendapat dasar dari 

fenomena yang terjadi adalah 

zat/daya yang tidak dapat terlihat 

namun dipercaya memiliki kekuatan 

yang berpengaruh. Logika mereka 

memiliki rasionalitas yang berbeda 

namun oleh mereka dipercaya itu 

merupakan hal yang masuk akal, 

meskipun oleh sebagian besar 

masyarakat modern saat ini, 

pemikiran semacam itu tidak 

memiliki dasar yang pasti atau tidak 

masuk akal. Pemikiran orang-orang 

yang mempercayai magi berjalan 

beriringan dengan segala kegiatan 

sehari-hari. Seperti bentuk yang 

sama antara agama dan kegiatan 

sehari-hari. Pemikiran magi 

merupakan mekanisme yang sama 

dengan agama, bahwa dunia ini 

dipengaruhi, dan diatur oleh sebuah 

daya yang khusus, dan tidak nampak.  

Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh orang yang 

mempercayai magi, dikemas dan 

dipadukan dengan praktik-praktik 

khusus yang dipercaya dapat 

membantu orang-orang yang 
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mempercayai magi memperoleh apa 

yang mereka tuju. Keadaan tersebut 

bahkan secara tidak sadar dapat 

langsung mereka lakukan. Magi 

tidak hanya berbicara tentang ritual 

khusus disertai mantra-mantra, 

namun lebih luas meliputi proses 

membayangkan dan memikirkan 

bahwa ada daya di luar kemampuan 

manusia di alam yang dapat 

mempengaruhi keadaan yang sedang 

terjadi. Sehingga dari pemikiran 

tersebut, orang-orang yang 

mempercayai magi melakukan 

serangkaian kegiatan yang menurut 

mereka dapat mengubah keadaan, 

baik itu sebagai upaya untuk 

merubah keadaan sesuai keinginan 

mereka, atau menyeimbangkan 

keadaan yang dianggap mereka telah 

berubah oleh daya tertentu di luar 

praktik mereka.  

1. Jenis-jenis Magi yang 

Digunakan Pemain Sepak 

Bola 

A. Susuk 

Sepak bola 

merupakan salah satu 

olahraga yang menuntut 

setiap bagian tubuh untuk 

bergerak, dari kepala, 

leher, dada, tangan, 

hingga kaki, sehingga 

pilihan untuk meletakkan 

susuk agar dapat 

melingkupi keseluruhan 

bagian-bagian tubuh 

merupakan pilihan 

terbaik.  

Susuk digunakan oleh 

para pemain yang 

mempercayai magi karena 

dipercaya dapat 

melindungi dari cedera. 

Susuk yang digunakan 

mayoritas adalah susuk 

emas. Susuk emas 

berbentuk seperti jarum 

berukuran 6 cm. 

 

B. Membalik Celana 

Dalam 

Beberapa pemain juga 

melakukan praktik yaitu 

membalik celana dalam 

sebelum memulai 

pertandingan. Membalik 

celana dalam yang 

dimaksud adalah bagian 

luar di letakkan di dalam 
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dan bagian dalam 

diletakkan din luar.  

Praktik membalik 

celana dalam dilakukan 

oleh beberapa pemain 

karena pemain-pemain 

tersebut percaya bahwa 

dengan upaya tersebut 

mereka akan terhindar 

dari hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti 

adanya guna-guna dari 

tim lawan atau hal-hal 

buruk lainnya. 

C. Menggoyang Goyang 

dan Membuang Air Seni 

di Jaring Gawang 

Lawan 

Praktik menggoyang-

goyang jaring gawang 

lawan dan membuang air 

seni dilakukan oleh 

beberapa pemain karena 

mereka mempercayai 

bahwa dalam gawang 

terdapat sesuatu yang 

mempengaruhi keadaan 

pertandingan tidak 

berjalan normal. 

Beberapa kejadian 

seperti susahnya menjebol 

gawang lawan dan bola 

yang diarahkan ke 

gawang seringkali 

membelok menjadi dasar 

pemikiran bahwa dalam 

gawang terdapat hal-hal 

gaib yang diupayakan 

oleh tim lawan, sehingga 

upaya menggoyang-

goyang jaring gawang 

lawan dan membuang air 

seni dilakukan. 

D. Membawa Kerikil, 

Garam, dan Air Khusus 

untuk Ditaburkan di 

Lapangan Sepak Bola  

Praktik membawa 

kerikil, garam dan air 

khusus untuk ditaburkan 

di lapangan dilakukan 

untuk mengantisipasi 

bahwa ada upaya dari tim 

lawan dengan hal-hal 

gaib yang dipasangkan 

dilapangan pertandingan. 

Kepercayaan bahwa ada 

hal-hal gaib di lapangan 

pertandingan membuat 

mekanisme pemikiran 

mereka melakukan 

praktik-praktik ini. 
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Sehingga mereka merasa 

lebih terlindungi dan 

berharap keadaan akan 

berpihak pada mereka 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dari 

penelitian tentang “Magi pada Sepak 

Bola” di Kota Surabaya dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan 

terhadap sesuatu yang gaib 

merupakan dasar dari praktik-praktik 

magi oleh pemain sepak bola. 

Penggunaan magi merupakan hal 

yang bersifat subjektif, dimana setiap 

pemain memiliki praktiknya 

tersendiri untuk mengharapkan 

tujuan tertentu dapat tercapai. Proses 

penggunaan magi dibentuk dari 

pemikiran yang sedemikian rupa 

sehingga membentuk upaya khusus 

yang dipercayai dapat menjadi solusi 

dari tujuannya. Praktik-praktik magi 

yang digunakan oleh pemain sepak 

bola di Kota Surabaya ditemukan 

empat perilaku yakni, penggunaan 

susuk oleh pemain, praktik 

menggoyang-goyang jaring dan 

membuang air mani di gawang tim 

lawan, dan membawa kerikil, garam, 

dan air khusus untuk ditaburkan di 

lapangan. 

Penggunaan magi yang 

pertama adalah pemasangan susuk 

oleh pemain sepak bola. Pemasangan 

susuk dilakukan untuk berbagai 

tujuan, diantaranya untuk 

memperkuat kaki, dan kebugaran 

tubuh, sehingga pemain tersebut 

dapat percaya bahwa dengan 

pemasangan susuk tersebut 

kemampuannya akan meningkat, dari 

tendangan, berlari, dan kekuatan kaki 

serta badan, sehingga pemain 

tersebut dapat bermain dengan baik 

dan memberikan kontribusi besar 

terhadap kemenangan tim. Dibalik 

tujuan itu, pemasangan susuk 

diutamakan untuk menjaga kaki dari 

cedera yang dapat menimpa kapan 

saja. Cedera bagi pemain sepak bola 

merupakan hal yang paling 

diperhatikan, karena jika sampai 

seorang pemain sepak bola 

mengalami cedera bahkan cedera 

yang parah, selain penyembuhan 

yang memakan biaya banyak, waktu 

yang lama untuk pemulihan, dapat 

juga membuat keadaan kaki tidak 



9 
 

dapat kembali seperti semula, 

sehingga keinginan bersaing untuk 

menjadi seorang pemain sepak bola 

akan mengecil dan yang terburuk 

tidak dapat bermain sepak bola lagi.  

Praktik yang kedua adalah 

membalik celana dalam yang 

dilakukan pemain sepak bola. 

Membalik celana dalam dilakukan 

untuk tujuan menolak balak atau 

sesuatu yang buruk. Proses 

membalik celana dalam dilakukan 

sebelum pertandingan sepak bola 

dimulai. Cara melakukannya adalah 

membalik bagian dalam menjadi 

depan, dan sebaliknya bagian depan 

menjadi dalam. Penggunaan 

kepercayaan membalik celana dalam 

berasumsi bahwa dengan praktik 

membalik, maka hal-hal buruk yang 

ditujukan pada seorang pemain sepak 

bola akan mental dan berbalik ke 

asalnya.  

Penggunaan magi yang ketiga 

adalah menggoyang-goyang jaring 

dan membuang air mani di gawang 

milik lawan. Gawang dipercayai oleh 

pemain sepak bola sebagai tempat 

utama yang diletaki barang-barang 

bersifat gaib. Hal tersebut karena 

gawang merupakan pusat dalam 

sepak bola, dimana dari gawang akan 

tercipta gol-gol yang dapat membuat 

sebuah tim dikatakan menang. 

Tujuan dari menggoyang-goyangkan 

jaring gawang dan membuang air 

mani di gawang milik lawan ini 

memiliki tujuan sebagai upaya 

merobohkan hal-hal gaib yang ada di 

gawang. Praktik menggoyang-

goyang jaring gawang lawan 

dilakukan saat pertandingan sepak 

bola dilaksanakan, terutama pada 

saat bola penjuru. Sedangkan 

membuang air mani di gawang lawan 

dilakukan sebelum pertandingan 

dimulai. 

Keempat yaitu penggunaan 

magi menaburkan kerikil, garam, dan 

air di lapangan yang akan digunakan 

untuk bertanding. Menaburkan 

barang-barang ini dilakukan sebelum 

pertandingan dimulai, yaitu saat 

pemanasan tim. Kepercayaan pada 

penggunaan magi jenis ini 

mengangap bahwa lapangan sepak 

bola seperti dapat diajak bertransaksi 

untuk membantu para pemain 

tersebut menjalani pertandingan 

dengan lebih aman serta mudah. 
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Kerikil merupakan benda yang 

berhubungan dengan tanah, sehingga 

pemilihan kerikil yang telah 

melewati proses doa-doa khusus 

dipercayai dapat membantu 

mencapai tujuan para pemain. Garam 

merupakan bahan yang terbentuk 

dari proses olahan asam dan basa, 

sehingga sifat asamnya dapat 

digunakan untuk membunuh bakteri 

dan makhluk hidup yang tidak tahan 

dengan sifat asam. Kandungan garam 

yang seperti itu membuat garam 

digunakan dan dipercaya adapat 

membantu seorang pemain 

mengantisipasi jika ada hal-hal gaib 

yang dipasangkan di lapangan sepak 

bola tidak berpengaruh. Kemudian 

air merupakan material yang 

dianggap suci dan jika dihubungkan 

dengan isi dalam tubuh, mayoritas 

juga merupakan cairan. Air dalam 

penggunaannya, dapat dipercikkan 

dapat juga diminum. Hal tersebut 

dipercaya dapat membuat pemain 

semakin bugar sehingga 

membantunya bermain lebih 

maksimal dan tanpa lelah. 

Praktik-praktik diatas oleh 

beberapa pemain sepak bola 

Kompetisi Internal di Kota Surabaya 

masih dilakukan, dan dipercayai. 

Serangkaian kepercayaan yang 

diaplikasi kan dengan tindakan 

tersebut merupakan magi, yaitu 

perilaku yang dipercayai dapat 

membuat alam termanipulasi 

sehingga dapat membantu mereka 

untuk meraih tujuan. Rumusan 

masalah bagaimana penggunaan 

magi oleh pemain sepak bola 

Kompetisi Internal Kota Surabaya 

merupakan serangkaian praktik yang 

dilakukan pemain-pemain sepak bola 

dalam penggunaan magi, dari cara 

mereka menggunakan, apa saja alat 

atau barang yang digunakan sebagai 

media, bagaimana pemikiran mereka 

tentang asal penggunaan magi 

tersebut, hingga kapan dan dimana 

mereka melakukannya. 

Penjelasan oleh pemain-

pemain sepak bola yang 

menggunakan magi bertujuan lebih 

ke dalam bentuk antisipasi agar 

mereka tidak terkena cedera sehingga 

mereka dapat terus bermain sepak 

bola, hingga membawa timnya 

memenangkan pertandingan. Dasar 

pemikiran jenis ini membuat 
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penggunaan magi oleh mereka hanya 

digunakan untuk diri mereka sendiri 

tanpa melibatkan tujuan untuk 

mengganggu orang lain atau 

memepengaruhi keadaan alam 

sehingga orang lain terkena dampak 

dari penggunaan magi mereka. 

Penggunaan magi yang dilakukan 

oleh pemain sepak bola di Kota 

Surabaya tersebut dari hal itu 

termasuk ke dalam magi dengan 

fungsi penolak, yaitu untuk menolak 

balak atau sesuatu hal yang dapat 

merugikan para pemain sepak bola 

tersebut. 

Cara penggunaan magi yang 

dilakukan termasuk dalam jenis magi 

imitasi yaitu mendasarkan pada 

pembayangan tentang dua hal yang 

dianggap memiliki hubungan 

sehingga dapat saling 

mempengaruhi. Contohnya, untuk 

menolak balak, pemain melakukan 

praktik membalik celana dalam 

sebelum pertandingan dimulai. 

Praktik membalik ini berarti 

mengembalikan, sehingga 

pembayangan dua konsep tersebut 

disatukan menjadi sebuah tindakan 

yang dipercayai manfaatnya. 

Pemikiran oleh beberapa pemain 

yang masih menggunakan magi 

merupakan hal yang bersifat 

subjektif, dimana orang lain belum 

tentu percaya dengan apa yang 

mereka percayai.  
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