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ABSTRACT 

The purpose of this research is to describe women’s role in a Manchester United fans club 

which is IndomanUtd Surabaya. Most of the dominant role in the social organization or modern 

community is occupied by men. However, many women plays important role in the community of 

IndomanUtd Surabaya. The data is analyzed with Gender Role theory. In the gender role theory stated 

that gender roles is an unspecified social role of biological factors. Therefore, every society has a 

distinct division of roles between men and women based on the culture that develop in the society. 

Although, the roles between men and women can change. The method of data analysis of is descriptive 

analysis with qualitative method. the techniques of data collection are in depth interview, observations 

and documentations. However, their contributions are entirely significants, as an example become 

trasurers, secretary, social media divisions members and membership, moreover, their role as a 

ticketing administration officer is also act as the drawer of women nonmember when “nonton bareng” 

activity held. 

Keywords : Gender Roles, Community, Social Roles. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran dari para perempuan dalam 

komunitas penggemar klub sepak bola Manchester United yaitu IndomanUtd Surabaya. Seperti yang 

kita ketahui bahwa organisasi sosial maupun komunitas modern yang berada di kota-kota besar 

mayoritas peran-perannya diisi oleh anggota laki-laki, namun pada komunitas IndomanUtd Surabaya 

banyak perempuan yang menduduki peran-peran penting dalam komunitas itu sendiri. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh nantinya akan diolah dan dianalisis dengan teori Peran gender. 

Dalam teori peran gender menyatakan bahwa peran gender merupakan peran sosial yang tidak 

ditentukan dari faktor biologis. Maka dari itu setiap masyarakat memiliki pembagian peran antara laki-

laki dan perempuan yang berbeda sesuai dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut, 

walaupun peran antara laki-laki dan perempuan ini dapat berubah. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah bahwa perempuan dalam komunitas IndomanUtd Surabaya memiliki peran yang 

cukup penting. Peran mereka yaitu seperti menjadi bendahara, sekertaris, lalu sebagai anggota divisi 

media sosial dan membership. Kemudian peran mereka sebagai ticketing sekaligus faktor penarik 

nonmember perempuan lainnya dalam kegiatan nonton bareng. 

Kata Kunci : Peran Gender, Komunitas, Peran Sosial. 
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PENDAHULUAN 

Komunitas merupakan salah 

satu dari kesatuan khusus dalam 

masyarakat yang latar belakang 

terbentuknya disatukan oleh tujuan 

yang sama dari para anggotanya. Bisa 

karena kesamaan hobi, kesamaan 

minat, dan lain sebagainya. Setiap 

anggota kelompok harus sadar bahwa 

dia merupakan bagian dari kelompok 

itu sendiri, ada hubungan timbal balik 

antar anggota satu dan yang lainnya, 

ada suatu faktor yang dimiliki bersama 

sehingga membuat hubungan mereka 

bertambah erat (kepentingan sama, 

nasib sama, tujuan sama, ideologi 

politik sama dll), berstruktur 

berkaidah, dan mempunyai pola 

perilaku serta bersistem dan berproses 

(Soekanto, 1990: 125-126). Bergabung 

dalam sebuah kelompok atau 

komunitas membuat manusia tidak 

sendiri lagi, bahkan dengan bergaul 

bersama orang-orang yang ada dalam 

suatu kelompok atau komunitas 

membuat manusia semakin 

memperkuat identitas dan semakin 

mengenal jati diri mereka. Seperti 

contohnya di kota Surabaya ini 

memiliki masyarakatnya yang 

majemuk membuat banyak komunitas 

tumbuh di kota ini. Mulai dari 

komunitas pecinta hewan, komunitas 

sepeda antik, komunitas seni jalanan, 

komunitas pecinta musik, dan juga 

komunitas pencinta klub sepak bola. 

Komunitas IndomanUtd 

Surabaya yang berdiri pada tanggal 13 

Maret tepatnya pada tahun 2004 yang 

sampai saat ini sudah memiliki 

anggota sekitar 500 orang dan sekitar 

300 orang yang masih aktif mengikuti 

kegiatan-kegiatan dari komunitas 

IndomanUtd Surabaya. Namun yang 

menarik perhatian disini adalah peran 

dari kehadiran pendukung perempuan 

yang banyak ditemui di komunitas 

IndomanUtd Surabaya. Banyak alasan 

yang membuat perempuan kini tertarik 

terjun langsung atau ikut aktif dalam 

kegiatan yang biasanya didominasi 

oleh kaum lelaki. faktor tersebut bisa 

berasal dari fungsi komunitas itu, bisa 

juga berasal dari klub sepak bola yang 

didukung oleh komunitas mereka atau 

juga bisa karena ada dorongan dari diri 
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mereka sendiri untuk ikut berperan 

dalam suatu kelompok masyarakat, 

salah satunya dalam komunitas 

penggemar klub sepak bola.  

Sudah banyak penelitian yang 

meneliti tentang peran-peran dari para 

perempuan dalam berbagai ruang 

lingkup seperti dalam penelitian 

mengenai “Peran Perempuan dalam 

Kegiatan Pariwisata di Kampung 

Wisata Tebing Tinggi Okura kota 

Pekanbaru oleh Andani (2017). Dalam 

penelitian tersebut disebutkan bahwa 

peran para perempuan dalam kegiatan 

pariwisata di kampung wisata tebing 

tinggi okura kota pekanbaru dibedakan 

menjadi empat sektor. Sektor pertama 

yaitu peran perempuan dalam atraksi 

wisata, kedua yaitu peran perempuan 

dalam fasilitas wisata, yang ketiga 

adalah peran perempuan dalam 

aksesbilitas, dan yang terakhir adalah 

peran perempuan dalam Tourist 

Organization.  

Sementara itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari (2013) dari 

Universitas Sumatera Utara yang 

menelti mengenai Peran Kader 

Perempuan dalam Organisasi. Dalam 

penelitian ini Yudieth meneliti peran 

kader perempuan dalam organisasi 

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). 

Dalam organisasi HMI para 

perempuan ini dikumpulkan dalam 

wadah tersendiri yang bernama Kohati 

(Korps HMI Wati). Dalam wadah yang 

bernama Kohati ini para perempuan 

memiliki berbagai program kerja yang 

bertujuan untuk memberikan edukasi 

dan pemberdayaan terhadap para 

perempuan lainnya. Jadi para 

perempuan yang tergabung dalam 

kohati berperan dalam memberikan 

pendidikan mengenai ekonomi, lalu 

peran mereka dalam mendorong 

peningkatan partisipasi politik para 

perempuan. 

Penelitian berikutnya, yakni 

penelitian yang dilakukan oleh 

Indrawasih (2015) tentang peran 

produktif perempuan dalam beberapa 

komunitas nelayan yang mengambil 

lokasi penelitian di beberapa daerah 

pesisir seperti Desa Hitu (Maluku 

Tengah), Sathean (Maluku Tenggara), 

Bebalang dan Kawaluso (Sangir-
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Talaut, Sulawesi Utara) hingga daerah-

daerah di Jawa Timur seperti di 

Kecamatan Bluto (Sumenep, Madura) 

dan Kalibuntu (Probolinggo). Dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa istri 

nelayan turut berperan aktif dalam 

kegiatan produktif atau peran 

publiknya. Aktivitas mereka dibedakan 

menjadi empat yaitu aktivitas Pra 

produksi, produksi, aktivitas 

pascaproduksi dan aktivitas diluar 

bidang kenelayanan. Salah satu 

aktivitas pra produksi yang dimaksud 

adalah seperti menyediakan modal 

untuk suami melaut, biasanya peran ini 

akan dilakukan oleh sang istri nelayan 

pemilik yang juga merupakan seorang 

pedagang pengumpul, karena 

pedagang pengumpul ini memiliki 

akses untuk mendapatkan modal dari 

pedagang yang lebih besar seperti 

perusahaan atau bank. Peran 

selanjutnya adalah menyiapkan 

perbekalan bagi suami untuk melaut, 

perbekalan ini bukan hanya bekal 

peralatan saja namun juga berupa 

bekal makanan atau minuman lalu 

yang tidak kalah pentingnya yaitu doa. 

Berdasarkan hasil tersebut peneliti 

tertarik untuk mengetahui peran 

anggota perempuan dalam komunitas 

pendukung klub sepak bola khususnya 

dalam komunitas IndomanUtd 

Surabaya, walaupun mereka sebagai 

minoritas namun para perempuan ini 

memgang peran yang tidak kalah 

penting bagi kelangsungan komunitas 

IndomanUtd Surabaya. 

Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni teori peran gender. 

Menurut Mansour Fakih (2013) 

menjelaskan bahwa konsep gender 

adalah sifat yang melekat pada laki-

laki dan perempuan yang terbentuk 

dari faktor sosial dan budaya, oleh 

sebab itu lahirlah tentang peran sosial 

budaya antara kaum laki-laki dan 

perempuan. Teori tentang peran 

merupakan suatu perspektif yang 

sering digunakan dalam kajian-kajian 

sosial di masyarakat. Peran sosial 

merupakan sekumpulan hak, harapan, 

kewajiban, norma, dan perilaku 

seseorang dalam menghadapi dan 

memenuhi standar harapan dalam 

masyarakat. Peran gender menurut 

Hurlock dalam Supriyantini (2002:3) 



5 
 

merupakan suatu perilaku khas yang 

dimiliki oleh perempuan (feminim) 

dan oleh seorang laki-laki (maskulin). 

Peran gender merupakan peran sosial 

yang tidak ditentukan dari faktor 

biologis. Maka dari itu setiap 

masyarakat memiliki pembagian peran 

antara laki-laki dan perempuan yang 

berbeda sesuai dengan budaya yang 

berkembang dalam masyarakat 

tersebut, walaupun peran antara laki-

laki dan perempuan ini dapat berubah 

oleh faktor-faktor lain seperti 

pendidikan, kemampuan, teknologi 

dan ekonomi. Seperti yang dijelaskan 

oleh Graddol dan Swann (2003) di 

tempat lain, gender lebih sering 

digunakan dalam pengertian sehari-

hari untuk menyebutkan perbedaan 

sosial antara maskulin dan feminim. 

METODE 

Metode penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif 

dengan menggunakan tipe penelitian 

yang bersifat deskriptif, dengan 

penelitian yang deskriptif ini 

diharapkan dapat menjelaskan dan 

menjabarkan mengenai peran dari 

anggota perempuan yang ada di 

komunitas IndomanUtd Surabaya. 

Seperti yang dijelaskan Moleong 

bahwa penelitian kualitatif merupakan 

suatu penelitian ilmiah yang bertujuan 

untuk melihat fenomena secara ilmiah 

dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang dalam 

antara fenomena yang diteliti dengan 

si peneliti (Moleong, 1990). 

Penelitian etnografi biasanya 

berangkat dari suatu pertanyaan yang 

sama, yaitu bagaimana suatu 

masyarakat memaknai budaya mereka 

sebagai pengatur tingkah laku 

keseharian mereka dan di 

interpretasikan pula oleh mereka. Lalu 

selanjutnya mengumpulkan data 

kebudayaan kemudian dilanjut dengan 

observasi dengan dibarengi oleh 

pertanyaan–pertanyaan yang bersfifat 

deskriptif. Lantas setelah itu akan 

dilanjutkan untuk menganalisis data 

yang telah ditemukan di lapangan, lalu 

menyusun hipotesis dan yang terakhir 

adalah menulis etnografi setelah 

berhasil mengumpukkan data-data 

yang ada (Spradley, 2007: 131). Cara 
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yang biasa digunakan dalam sebuah 

penelitian kualitatif adalah observasi 

dan wawancara (Maryaeni, 2005: 16). 

Peneliti melakukan observasi dengan 

terlibat langsung dalam kegiatan – 

kegiatan komunitas IndomanUtd 

Surabaya, baik dalam acara nonton 

bareng, pengkonsepan acara nonton 

bareng, badminton bersama 

komunitas, futsal, hingga gathering 

dengan komunitas IndomanUtd dari 

regional lainnya. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti adalah 

observasi mengenai perilaku dan peran 

dari anggota perempuan komunitas 

IndomanUtd Surabaya dalam setiap 

kegiatan maupun dalam kepengurusan 

komunitas itu sendiri. Kemudian 

dengan wawancara mendalam 

gambaran awal tentang persmasalahan 

penelitian dapat didapatkan, merujuk 

kepada penjelasan yang lebih 

mendalam tentang peran anggota 

perempuan dalam komunitas 

IndomanUtd, sehingga terjadi 

pertukaran pemahaman antara peneliti 

dan pelaku atau informan. Wawancara 

berjalan santai namun tetap serius agar 

si informan tidak merasa seperti 

sedang di interogasi, melainkan seperti 

sedang berbincang dan bertukar cerita 

dengan seorang teman dekat. Saat 

inilah rapport dengan para informan 

diperlukan. 

Dalam meneliti mengenai 

komunitas IndomanUtd Surabaya ini, 

peneliti menggunakan teknik 

pemilihan informan yang sudah 

banyak digunakan para peneliti-

peneliti lain dalam menentukan 

informan yang akan dijadikan objek 

pengambilan data yaitu kriteria 

pemilihan informan dari James P. 

Spradley. Dalam memperoleh 

informan nantinya peneliti akan 

memilih berdasarkan rekomendasi dari 

ketua komunitas yang memahami betul 

kondisi dari komunitas beserta peran-

peran dari para anggotanya, tentu saja 

tidak semua rekomendasi akan 

diterima namun akan dipilah lagi oleh 

peneliti berdasarkan keperluan 

pemilihan yang Purposive, atau 

berdasarkan tujuan dari peneliti. 

Lokasi penelitian berada di homebase 

komunitas IndomanUtd Surabaya di 

Dotcom Café (JL. Ngagel Jaya No. 
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86), hampir setiap akhir pekan akan 

diadakan kegiatan nonton bareng di 

homebase komunitas IndomanUtd 

Surabaya. Tidak hanya di homebase 

komunitas IndomanUtd Surabaya saja 

namun karena kegiatan berkumpul 

bersama para anggota komunitas tidak 

hanya dilakukan di satu tempat peneliti 

juga ikut berkumpul dengan para 

anggota seperti di café atau mall yang 

biasa dikunjungi untuk bertemu 

dengan Pembina komunitas 

IndomanUtd regional Surabaya, yaitu 

seperti di Surabaya Town Square, De 

Javu café dan beberapa angkringan di 

daerah sekitar jalan Ngagel 

Semolowaru. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam komunitas IndomanUtd 

Surabaya para perempuan ini tidak 

dibedakan perannya. Mereka 

bersanding dengan para laki-laki untuk 

bersama-sama memajukan komunitas. 

Komunitas IndomanUtd Surabaya 

sengaja merangkul para perempuan ini 

untuk bersama-sama memajukan 

komunitas sembari berusaha untuk 

mengubah stereotype yang tumbuh di 

masyarakat mengenai sepak bola 

hanya untuk laki-laki saja. Terbukti 

dari beberapa peran dalam komunitas 

yang diemban oleh para anggota 

perempuan.  

A) Mengurus Membership 

Salah satu peran yang 

dijalankan oleh anggota perempuan 

dalam komunitas IndomanUtd 

Surabaya adalah mengurus 

membership. Dalam komunitas 

IndomanUtd Surabaya ada beberapa 

divisi yang dipimpin langsung oleh 

koordinator masing-masing divisi. 

Salah satunya adalah divisi 

membership. Tugas dari divisi 

membership yaitu mulai dari merekap 

nama-nama member yang baru 

mendaftar hingga memastikan bahwa 

member baru ini telah mendapatkan 

merchandise hasil dari pembayaran 

yang telah dia lakukan. Tugas atau 

jabatan sebagai divisi membership ini 

biasanya diberikan kepada anggota 

perempuan dalam komunitas 

IndomanUtd Surabaya. Hal ini 

dikarenakan biasanya para perempuan 

ini lah yang lebih teliti dan cekatan 
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dalam hal mengurusi para nonmember 

yang sekedar bertanya tentang 

keanggotaan dalam komunitas 

IndomanUtd Surabaya atau memang 

ingin mendaftar untuk menjadi 

anggota. Selain itu para perempuan ini 

juga ditugaskan untuk merekap dan 

memfollow up kelanjutan dari 

pembayaran yang telah dilakukan 

member baru hingga akhirnya mereka 

bisa menerima bukti jadi bahwa 

mereka telah tergabung dalam 

komunitas yaitu berupa ID card dan 

beberapa merchandise lainnya. 

B) Menjadi Sekretaris 

Peran lainnya yang dijalankan 

oleh perempuan dalam komunitas 

IndomanUtd Surabaya adalah menjadi 

sekretaris komunitas. Saat menjadi 

sekretaris tugas dari para perempuan 

ini adalah membantu tugas dari ketua 

komunitas seperti menjadi notulen 

rapat, membantu membuat proposal 

sponsorship untuk humas, memantau 

progres dari masing-masing divisi 

untuk dikabarkan kepada ketua 

komunitas. Tidak jarang pula 

sekretaris merangkap sebagai 

bendahara untuk mengatur keuangan 

dari komunitas IndomanUtd Surabaya. 

Jabatan sekretaris merupakan salah 

satu jabatan yang hampir pasti akan 

diberikan kepada member perempuan 

dalam komunitas IndomanUtd 

Surabaya. Sedangkan para laki-laki 

lebih diarahkan untuk mengurusi hal-

hal yang membutuhkan tenaga fisik 

yang ekstra. 

C) Menjadi Bendahara 

Peran lain yang biasa diberikan 

kepada member perempuan adalah 

bendahara. Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa tugas dari seorang 

bendahara yaitu lebih ke permasalahan 

administrasi dan pengelolaan 

keuangan komunitas IndomanUtd 

Surabaya. Hal ini membutuhkan 

ketelitian dan kecakapan agar 

pengelolaan keuangan ini berjalan 

lancar. Selain itu diharapkan 

pengeluaran dan pemasukan dari 

komunitas IndomanUtd Surabaya bisa 

lebih terpantau dan bisa lebih 

terkontrol. Karena alasan itulah 

jabatan atau tugas sebagai bendahara 

hampir pasti akan diberikan kepada 
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anggota perempuan dari komunitas 

IndomanUtd Surabaya. Dalam 

komunitas IndomanUtd Surabaya 

masih mempercayai bahwa perempuan 

memiliki ketelitian dan ketekunan 

yang lebih tinggi daripada  para laki-

laki. Sebagai bendahara para 

perempuan ini harus mengerti 

mengenai semua bentuk transaksi 

keuangan dari komunitas IndomanUtd 

Surabaya. Semua transaksi keuangan 

ini nantinya akan direkap dan dibuat 

laporan keuangan untuk setiap 

bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

para perempuan yang tergabung dalam 

komunitas IndomanUtd Surabaya 

memiliki peran yang tidak kalah 

penting dari member laki-laki, tidak 

hanya sebagai pelengkap dalam suatu 

komunitas saja melainkan mereka juga 

memainkan perannya sebagai 

komponen utama komunitas 

IndomanUtd Surabaya. 

D) Mengurus Divisi Media 

Sosial 

Salah satu divisi dalam 

komunitas IndomanUtd Surabaya yang 

biasanya diisi oleh member perempuan 

adalah divisi medsos atau media sosial. 

Dalam divisi ini para member akan 

menjadi admin dari akun media sosial 

yang dimiliki oleh komunitas 

IndomanUtd Surabaya. Beberapa tugas 

mereka yaitu membagikan info 

mengenai kegiatan komunitas 

IndomanUtd Surabaya, 

mempromosikan produk dari sponsor 

yang bekerjasama dengan komunitas, 

kemudian tidak jarang juga dalam 

akun media sosial komunitas 

IndomanUtd Surabaya akan membahas 

info terbaru seputar tim kesayangan 

yaitu Manchester United.  

Komunitas IndomanUtd 

Surabaya memiliki beberapa akun 

media sosial seperti Facebook, Twitter, 

dan Instagram. Pengikut komunitas 

IndomanUtd Surabaya dalam media 

sosial mereka juga cukup banyak. Di 

Twitter komunitas IndomanUtd 

Surabaya memiliki sekitar 8.781 

pengikut aktif. Sedangkan di media 

sosial Instagram komunitas 

IndomanUtd Surabaya memiliki 

jumlah pengikut sekitar 4.852 orang 

dan di media sosial Facebook 
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komunitas IndomanUtd Surabaya 

memiliki jumlah pengikut sekitar 

2.195 orang 

E) Mengurus Administrasi dan 

Penarik Nonmember 

Perempuan dalam Kegiatan 

Nonton Bareng 

Selain menjalankan perannya 

sebagai sekretaris, bendahara, divisi 

membership dan divisi media sosial, 

para member perempuan dalam 

komunitas IndomanUtd Surabaya juga 

memainkan perannya sebagai salah 

satu sumber penarik minat perempuan 

nonmember untuk ikut dalam kegiatan 

nonton bareng. Salah satu misi dari 

komunitas IndomanUtd Surabaya ini 

adalah ingin merubah pemikiran 

masyarakat yang menganggap 

kegiatan nonton bareng merupakan 

kegiatan kaum laki-laki saja. 

Termasuk bergabung dalam suatu 

komunitas pendukung klub sepak bola 

juga dikategorikan oleh masyarakat 

kita sebagai kegiatan yang identik 

dengan kaum laki-laki. Namun 

komunitas IndomanUtd Surabaya 

mencoba merubah pemikiran ini 

dengan menghadirkan IMU girls 

(sebutan untuk member perempuan 

dalam komunitas IndomanUtd 

Surabaya) dalam komunitas. 

Kehadiran IMU girls ini nampaknya 

membawa pengaruh positif bagi 

komunitas IndomanUtd Surabaya 

maupun di kalangan nonmember. 

Akibat keberadaan IMU girls kini 

banyak juga perempuan nonmember 

yang mau dan tidak sungkan untuk 

mengikuti kegiatan nonton bareng. 

Kemudian selain peran tersebut para 

perempuan ini juga akan ditugasi 

untuk mengurus administrasi atau 

ticketing dalam suatu acara nonton 

bareng. 

SIMPULAN 

Mulai banyak para perempuan 

yang memimpin dan memiliki 

pengaruh terhadap lingkungannya. 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa 

para perempuan dalam komunitas 

IndomanUtd Surabaya juga memiliki 

dan menjalankan perannya masing-

masing. Pembagian peran yang 

dilakukan dalam komunitas 

IndomanUtd Surabaya dilakukan 
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secara adil dengan melibatkan para 

anggota perempuan dalam komunitas 

itu sendiri. Peran yang dijalankan oleh 

para perempuan ini seperti peran 

menjadi sekretaris, bendahara, divisi 

membership dan divisi sosial media. 

Namun peran yang mereka jalankan 

tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Peran-peran tersebut cenderung vital 

keberadaannya untuk komunitas 

IndomanUtd Surabaya itu sendiri. 

Tidak menutup kemungkinan juga di 

komunitas IndomanUtd regional 

lainnya ada para perempuan yang 

menjadi pemimpin komunitas itu 

sendiri. Kehadiran para perempuan 

dalam komunitas cenderung memberi 

warna tersendiri dan sangat membantu 

bagi komunitas IndomanUtd Surabaya. 

Hampir dalam setiap kegiatan yang 

diadakan oleh komunitas IndomanUtd 

Surabaya para perempuan ini selalu 

hadir. 
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