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Abstract

How to support the football team, not always in the tribune of stadium. If a group
of supporter are usually involved in the regional scope of the region, in Surakarta
one of the group of supporter based on academic in campus. The group are
named Campus Bois 1923. Campus Bois 1923 not only supporting Persis Solo in
the B6 tribune of Manahan Stadium, but also create the other event to support it.
This research aim to know about communication pattern of Campus Bois 1923.
This research is a type of qualitative research using descriptive study method.
Data collection techniques used were in-depth interviews and participant
observation. The descriptive study under study was focused on communication
between the board and members of Campus Bois 1923 Community. The result of
this research indicate the pattern of communication that exists in Campus Bois
1923 Community. Internal communication pattern that occurs in Campus Bois
1923 Community there are two kinds of interpersonal communication and group
communication. Almost the entire process of communication is non-formal.
Interpersonal communication conducted by Campus Bois 1923 is routine activity
such as forum, pre match syndrome and communication using the line group.
Group communication conducted by Campus Bois 1923 is Forum Besar with
Surakartans (the community that overshadowed Campus Bois 1923 in tribune of
B6) and with the others firm. To support Persis Solo, Campus Bois 1923 conducts
activities such as education through media and discussion, always buy the ticket
of every game and awaydays. The media used by Campus Bois 1923 to give the
education of supporting Persis Solo are instagram and twitter. While to
communication internally using the group line.

Keywords: Communication pattern. Community.
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Pendahuluan

Sepak bola merupakan olah raga yang memiliki penggemar paling banyak

di dunia. Permainan sebelas melawan sebelas orang ini selalu menyedot perhatian

banyak orang. Khususnya dalam gelaran pertandingan populer, seperti Piala

Dunia atau Liga Champions Eropa. Sepak bola merambah ke seluruh belahan

dunia. Tak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia, sepak bola menjadi olah raga rakyat. Dimana setiap orang

dapat memainkannya. Selain karena mudah untuk memainkannya, olah raga ini

cenderung murah dari segi peralatan yang digunakan. Ini yang kemudian menjadi

daya tarik mengapa sepak bola memiliki banyak penggemar. Namun, selain itu

terdapat fenomena lain yang menjadikan olah raga sepak bola menjadi paling

populer, yakni suporter sepak bola. Setiap laga pertandingan sepak bola, suporter

memiliki peranan penting, diantaranya adalah sebagai penyambung semangat

kepada para pemain yang berlaga. Tanpa suporter, pertandingan sepak bola tidka

lagi menarik. Seperti kata Antonio dalam buku The Pilgrimage, “Fans who lack

the faith can make a tim lose a game it is already winning.” Suporter dapat

menjadi inspirator para pemain yang berlaga. Seperti pada gelaran Piala Dunia

2002, Korea mampu mengalahkan Italy di depan dukungan puluhan ribu suporter.

Padahal saat itu peringkat Korea jauh di bawah Italy. (Ubaidilla Nugraha,

2008:53)

Fenomena sepak bola Indonesia tidak lepas juga dari fanatisme para

pendukungnya. Hampir di seluruh penjuru Indonesia, dimana disana terdapat tim

sepak bola, pasti selalu ada pendukung fanatiknya. Seperti di Bandung dengan

Bobotohnya, di Jakarta dengan The Jakmanianya atau di Makassar dengan The

Maczmannya. Tak terkecualipun di Kota Surakarta.

Kota Surakarta merupakan Kota dengan sejarah sepak bola yang panjang.

Sudah banyak klub sepak bola yang malang-melintang di Kota Bengawan ini.

Nama-nama seperti Arseto Solo, Pelita Solo, Persijatim Solo FC hingga Persis

Solo itu sendiri. Jalan panjang klub sepak bola di Kota Solo memang menjadi

keunikan tersendiri. Dimana dalam keberjalanan dan seiring sering bergantinya
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klub sepak bola di Solo, masyarakat Solo memiliki suporter “tetap”. Klub boleh

sering berganti, tapi suporter tidak. Sebab, suporter adalah masyarakat kota yang

kemudian menjadi basis penikmat dan pendukung persepakbolaan di wilayahnya.

Cara mendukung klub sepak bola, tidak selalu ada berada di tribun

lapangan. Dewasa ini, muncul kelompok suporter yang berbasis akademis

kampus, yang mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung klub sepak bola.

Diantara itu semua, di kalangan pendukung Persis Solo terdapat kelompok

suporter bernama Campusbois 1923. Kelompok Campusbois 1923 merupakan

pendukung Persis Solo yang berbasis dari kampus. Selain mendukung Persis Solo

di sudut tribun B6 di setiap laganya, kelompok ini juga menggelar kegiatan-

kegiatan lain sebagai penunjang kecintaan mereka terhadap Persis Solo. Ada

kegiatan diskusi sepak bola hingga turut serta dalam penyusunan album kompilasi

lagu-lagu Persis Solo.

Kampus menjadi salah satu komponen tak terpisahkan dalam setiap

perkembangan kebudayaan masyarakat. Tidak terkecuali dalam ranah olah raga

khususnya sepak bola. Secara basic akademis, kampus dapat memberikan

sumbangsih nyata dalam kemajuan maupun perkembangan sepak bola baik pada

tataran local kedaerahan, nasional maupun secara global. Terlebih pada

sinkronisasi letak geografis kampus dengan klub kota asal. Kampus menjadi

perpaduan antara keilmiahan dan fenomena sosial.

Dalam aspek keilmiahan, kampus menjadi sarana memupuk rasionalitas

berbasis keilmuan. Sarana ini yang kemudian menjadi jawaban atas fenomena-

fenomena sosial yang ada. Dalam hal ini, adanya kumpulan orang yang

mendukung sebuah tim olah raga menjadi sorotan utamanya. Kampus dapat

memfasilitasi beragam kebutuhan para penikmat olah raga dengan aspek-aspek

rasional yang dapat dipertanggunjawabkan.

Dewasa ini kita juga acap kali menjumpai bentuk kerusuhan yang terjadi

karena pertarungan antar suporter. Hal ini dianggap lumrah oleh sebagian orang

karena bagian dari pembelaan atas tim kebanggaannya. Salah satu masalah yang
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masih sering muncul di Indonesia adalah bentuk kedewasaan para suporter. Maka,

hal yang terpenting yaitu perlunya pendewasaan para suporter agar lebih berperan

aktif dalam meningkatkan citra sepak bola Indonesia. (Anung Handoko, 2008:45)

Bentuk dari ketidakdewasaan suporter sering tercermin dalam kekerasan

hingga penghilangan nyawa. Tentu sebenarnya ini tidak dibenarkan dalam bentuk

apapun. Adanya fenomena suporter berbasis kampus juga menjadi sarana untuk

mengurangi bentuk dan ragam kerusuhan. Dengan aspek rasionalitas yang lebih

tinggi dari masyarakat awam, kelompok suporter berbasis kampus dapat menjadi

penengah, bahkan dapat menggelar tindakan-tindakan preventif agar tidak terjadi

kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukaan diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: bagaimana pola komunikasi yang terjalin pada

komunitas Campus Bois 1923 serta bagaimana bentuk dukungan yang dilakukan

Campus Bois 1923 terhadap tim Persis Solo.

Tinjauan Pustaka

1. Komunikasi

Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai “berbagai pengalaman”

sampai batas tertentu, setiap makhluk dapat melakukan komunikasi dalam

pengertian berbagai pengalaman. Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin

communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Yang

dimaksud sama adalah sama makna. Definisi komunikasi adalah proses

dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (lambang

bahasa) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). (Onong, 2005:12)

Sedangkan menurut Everett M. Roger, juga menjelaskan bahwa

komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada

suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku

penerima. (Deddy Mulyana, 2001:62)
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Lasswell mengatakan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: Who Says What In Which

Channel To Whom With What Effect? Paradigma Lasswell menunjukkan

bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan

tersebut: (Effendy, 1994:10)

1. Komunikator (siapa yang mengatakan)

2. Pesan (apa yang dikatakan)

3. Media (melalui apa/channel apa)

4. Komunikan (kepada siapa)

5. Efek (apa dampaknya)

Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui

media yang menimbulkan efek tertentu.

2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi adalah suatu gambaran sederhana dari proses

komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen

komunikasi dengan komponen lainnya. (Soejanto, 2001:27). Pola

komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan

keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya,

guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis (Effendy,

2003:34).

3. Komunikasi Organisasi

Sondang P. Siagian (2000 : 3), mendefinisikan “organisasi ialah setiap

bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta

secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah

ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang / beberapa orang

yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut

bawahan.”

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai

pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu

organisasi (Wiryantoro, 2005:17). Komunikasi formal adalah komunikasi
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yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi

kepentingan organisasi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi

yang disetujui secara sosial. Orientasinya  bukan pada organisasi,

melainkan pada anggotanya secara individual.

4. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok (group communication) merupakan komunikasi

antara seseorang (komunikator) dengan sejumlah orang (komunikan) yang

berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok (Effendi, 2008:55).

Michael Burgoon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai

interaksi tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah

diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah,

yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi

anggota-anggota yang lain secara tepat. (Wiryanto, 2005).

Menurut Shaw (Muhammad, 2011) komunikasi kelompok merupakan

suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain,

berinteraks untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama

lain dan berkomunikasi tatap muka.

5. Komunikasi Interpersonal

Menurut Effendy (2008:8), Komunikasi Interpersonal adalah

komunikasi antara komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini

dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau

perilaku seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percaapan. Arus

balik bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan komunikan

ketikaitu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator

mengetahui secara pasti apaah komunikasinya positif atau negatif, berhasil

atau tidaknya. Sehingga dapat memberikan kesempatan pada komunikan

untuk bertanya seluas-luasnya.

John Steward dan Gary D’Angelo (1980 memandang komunikas

antarpribadi berpusat padakualitas komunikasi yang terjalin dari masing-

masing pribadi. Partisipan berhubungan satu samalan sebagai seorang

pribadi yang memiliki keunikan, mampu memilih, berperasaan,
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bermanfaat, dan merefleksikan dirinya sendiri daripada sebagai objek atau

benda.

5. Konsep Suporter

Permainan sepak bola tidak akan terlepas dari euforia para

penontonnya. Dalam hal ini, penonton yang dimaksud tidak sekedar

datang ke stadion dan sekedar duduk menyaksikan pertandingan saja. Ada

elemen lain yang kemudian menisbahkan dirinya untuk tidak sekedar

menonton, tapi juga mendukung. Kita akrab dengan istilah suporter.

Dalam dunia sepak bola, suporter menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Hal ini diamini dalam istilah suporter sebagai pemain kedua belas.

Artinya, suporter memiliki tempat tersendiri dalam dunia sepak bola.

Suporter sepak bola diidentikkan berbeda dengan suporter olah

raga lain. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Seperti yang

dikemukakan Handoko (2008:33), perbedaan mencolok pada segi jumlah

dan penampilan. Dalam segi jumlah, suporter sepak bola cenderung lebih

banyak. Hal ini mengingat tingkat popularitas olah raga ini di atas olah

raga lain di dunia. Selain itu, kapasitas tempat (dalam hal ini stadion) juga

relatif lebih luas. Dari segi penampilan, suporter sepak bola cenderung

lebih fanatik dan atraktif dibanding suporter cabang olah raga lainnya.

Soekanto menjelaskan bahwa suporter adalah suatu bentuk

kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin

melihat sesuatu (Spectator crowds). Kerumunan semacam ini sama dengan

khalayak penonton. Namun bedanya, pada spectator crowds adalah

kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. (Soekanto, 2010)

Ditinjau dari sejarahnya, kehadiran suporter sepak bola sejalan

dengan lahirnya tim-tim sepak bola itu sendiri. Munculnya fenomena

suporter yang terorganisir berasal dari suporter di negara-negara di benua

Eropa. Tim-tim dari Italia misalnya, menjadi salah satu kiblat suporter

dunia yang terkenal dengan istilah ultrasnya. Atau kelompok suporter di

daratan Inggris.
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Kelompok suporter di Indonesia juga sering menampilkan kreasi

dalam mendukung tim sepak bola kebangaannya. Aksi-aksi kreatif,

nyanyian-nyaian penyemangat selama pertandingan menjadi hal wajib

yang senantiasa dilakukan. Hal ini mengingat keberadaan suporter sebagai

pendukung setia tim yang dibelanya. Seperti yang dikemukakan oleh

Handoko (2008:35) bahwa suporter jauh lebih banyak bergerak, bersuara

dan berkreasi di dalam stadion dibandingkan dengan penonton yang

terkadang hanya ingin menikmati suguhan permainan yang ‘cantik’ dari

kedua tim yang bertanding.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana menurut

Bogdan dan Taylor mendefinisikan sebagai sebuah prosedur-prosedur penelitian

yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yang ditulis atau yang

diucapkan orang dalam perilaku-perilaku yang dapat diamati (Pawito, 2007:84).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif

yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1990:64).

Lokasi penelitian ini meliputi kompleks Universitas Sebelas Maret

Surakarta, Kompleks Stadion Manahan Solo dan Kota Surakarta sebagai tempat

Komunitas Campus Bois 1923 bernaung. Subjek dari penelitian ini adalah

pengurus dan anggota Campus Bois 1923 serta pengurus Surakartans.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi, observasi

langsung ke lapangan serta wawancara mendalam terhadap 8 orang informan.

Sajian Data dan Analisis Data

1. Pola Komunikasi Komunitas Campus Bois 1923

Pola komunikasi yang terjadi dalam komunitas Campus Bois 1923 adalah

komunikasi multiarah. Dalam hal ini, proses komunikasi yang terjadi dalam

komunitas Campus Bois 1923 lebih banyak dimana komunikator dan komunikan
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akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Pola komunikasi ini meliputi segala

macam aktivitas komunikasi yang dijalankan oleh setiap individu yang ada di

dalam komunitas Campus Bois 1923. Cara-cara yang dilakukan meliputi

bagaimana mereka saling berinteraksi menggunakan simbol-simbol yang telah

disepakati sebelumnya.

Terjadinya pola komunikasi yang terjadi dalam komunitas Campus Bois 1923

tidak lepas dari proses komunikasi yang dijalankan oleh masing-masing anggota

yang tergabung dalam Campus Bois 1923. Guna memperoleh gambaran mengenai

pola komunikasi yang terjalin dalam komunitas Campus Bois 1923, peneliti

melakukan wawancara mendalam sekaligus observasi mengenai kegiatan-kegiatan

yang dilakukan oleh komunitas ini. Soejanto (2001:27) menjelaskan bahwa pola

komunikasi adalah suatu gambaran sederhana dari proses komunikasi yang

memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen

lainnya.

Dalam proses komunikasi yang terjalin di dalam komunitas Campus Bois

1923 unsur-unsur komunikasi yang terjalin sama dengan unsur-unsur komunikasi

pada umumnya, meliputi:

a. Komunikator

Dalam proses komunikasi yang terjalin di dalam komunitas Campus Bois

1923 penulis melihat bahwa komunikator berperan penting di dalam

berlangsungnya proses komunikasi. Yang menjadi menarik adalah bahwa yang

berperan menjadi komunikator adalah setiap anggota komunitas. Setiap anggota

dapat memberikan informasi kepada anggota lain. Hal ini juga dikarenakan

belum/tidak adanya struktur kepengurusan di dalam komunitas.

b. Media

Dalam hal ini, media menjadi jembatan penting antara komunikator dan

komunikan di dalam proses komunikasi komunitas Campus Bois 1923. Penulis

melihat bahwa media tatap muka menjadi penting bagi komunitas, seperti saat

kegiatan forum atau pre match syndrome. Selain itu, penggunaan media sosial

juga menjadi penunjang proses komunikasi. Adanya grup line serta ditambah
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media twitter dan instagram memudahkan anggota untuk saling menjalin

komunikasi.

c. Pesan

Pesan merupakan aspek penting yang ada di dalam proses komunikasi

komunitas Campus Bois 1923. Infromasi seperti jadwal pertandingan, hasil forum

besar dengan Surakartans, pemesanan tiket, seluk beluk sepak bola atau hal-hal

yang menyangkut komunitas Campus Bois 1923 menjadi arus utama dalam proses

ini. Pesan-pesan yang lahir menjadi corong informasi bagi keberjalanan

komunitas Campus Bois 1923.

d. Komunikan

Di dalam setiap proses komunikasi, komunikan berperan dalam menerima

pesan yang disapaikan. Di dalam komunitas Campus Bois 1923, setiap anggota

dapat berperan menjadi komunikan. Hal ini kemudian dapat menimbulkan efek

atas pesan yang telah disampaikan.

e. Efek

Dalam komunitas Campus Bois 1923 penulis melihat aspek efek memiliki

peran dalam mengejawantahkan dukungan terhadap Persis Solo. Informasi yang

sudah didapat kemudian dapat berlanjut kepada tindakan seperti edukasi dalam

mendukung tim Persis Solo.

A. Komunikasi Internal Komunitas Campus Bois 1923

a. Komunikasi Interpersonal

Joseph A. Devito mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal

sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau

di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan umpan

balik seketika.

Komunikasi dapat terjadi melalui beberapa sifat: tatap muka dan melalui

media. Dalam kaitannya dengan komunikasi di internal komunitas Campus

Bois 1923, masing-masing anggota menjalin komunikasi dalam beragam rupa

kegiatan. Dari hasil observasi peneliti, komunitas Campus Bois 1923

melakukan komunikasi secara tatap muka dalam bentuk forum dan kegiatan
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Pre Match Syndrome (PMS). Sedangkan komunikasi melalui perantara

media, digunakan media sosial berupa line.

Dalam konten komunikasi yang terjalin oleh komunitas Campus Bois

1923, ada beberapa materi informasi yang disampaikan baik oleh anggota

lama maupun sesama anggota secara keseluruhan. Konten informasi tersebut

meliputi: Jadwal Pertandingan, Presale Tiket, Awaydays, Tentang Campus

Bois 1923, Tentang Futsal, Tentang Hal-hal Lain seperti ucapan ulang tahun

dan selebrasi wisuda,

Berdasarkan observasi peneliti, pertemuan-pertemuan yang biasa digelar

oleh komunitas Campus Bois 1923 terbagi menjadi beberapa zona waktu.

Pertemuan rutin sepekan sekali berbentuk kegiatan Pre Match Syndrome.

Pertemuan sebulan sekali berwujud forum. Dan pertemuan tentative berupa

kegiatan-kegiatan penunjang seperti futsal atau merayakan prosesi wisuda

salah satu anggota.

b. Komunikasi Kelompok

Campus Bois 1923 merupakan komunitas yang bernaung di bawah

komunitas suporter berbasis tribun yakni B6 Surakartans. Campus Bois 1923

juga menjalin hubungan dengan Surakartans yang erat kaitanya dalam upaya

mendukung Persis Solo. Hubungan ini terjadi lantaran adanya ikatan dan

keterkaitan saling memerlukan.

Hubungan yang terjalin penting agar eksistensi komunitas tetap bisa terjaga

dan peranan dengan komunitas lain juga terjaga. Kegiatan yang menjalin

hubungan Campus Bois 1923 dengan Surakartans dan seluruh firm di bawah

Surakartans adalah Forum Besar.

Forum Besar merupakan forum yang digelar oleh pihak Surakartans yang

mengumpulkan seluruh firm (komunitas) yang ada di bawah naungannya,

termasuk Campus Bois 1923 itu sendiri. Forum Besar digelar rutin setiap

bulan sekali atau bisa lebih manakala ada match-match tertentu yang

membutuhkan forum terlebih dahulu. Dalam Forum Besar, Campus Bois
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1923 menjalin komunikasi selain dengan pihak Surakartans juga dengan firm-

firm lainnya. Forum Besar biasanya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan

yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap firm (komunitas) yang

tergabung.

B. Komunikasi Eksternal Komunitas Campus Bois 1923

Komunitas Campus Bois 1923 juga memandang penting

komunikasi dengan pihak eksternal komunitasnya. Dalam beberapa

kesempatan dan kegiatan, hubungan dengan pihak eksternal mau tidak

mau harus terjalin. Selain dalam bentuk kegiatan, hubungan dengan pihak

luar komunitas yang paling menonjol adalah dengan pihak Surakartans,

sebagai komunitas yang menaungi Campus Bois 1923 di bawah tribun B6

Stadion Manahan. Campus Bois 1923 menjalin hubungan (dalam hal ini

lebih mengarah pada koordinasi) dengan pihak Surakartans sebagai

komunitas yang menaungi Campus Bois 1923. Surakartans sebagai

komunitas suporter berbasis tribun timur Stadion Manahan melakukan

koordinasi kepada seluruh firm di bawahnya, termasuk Campus Bois

1923. Komunikasi yang terjalin berkaitan dengan informasi-informasi

yang bersinggungan dengan Persis Solo utamanya, dan komunitas pada

khususnya.

Sebagai salah satu firm (komunitas) di bawah komando

Surakartans, Campus Bois 1923 juga menjalin hubungan baik dengan

firm-firm lain. Komunikasi yang terjalin memang relatif belum intens.

Hanya berkaitan dengan hal-hal teknis komunitas dalam mendukung

Persis Solo, yang terwadahi dalam forum besar milik Surakartans.

2. Bentuk Dukungan Campus Bois 1923 terhadap Persis Solo

Bagi Campus Bois 1923, mendukung Persis Solo tidak hanya sekadar datang dan

bernyanyi di Stadion saja. Namun ada hal-hal lain sebagai perwujudan dukungan

dan kecintaan terhadap Persis Solo.

A. Edukasi.
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Edukasi yang dimaksud adalah terkait bagaimana baiknya dan bagaimana

seharusnya suporter mendukung tim kebanggaannya ketika berlaga.

Bentuk edukasi yang dilakukan oleh Campus Bois 1923 menggunakan dua

cara, yakni melalui media activity dan diskusi sepak bola.

Media activity adalah cara Campus Bois memaksimalkan era digital.

Penggunaan media sosial menjadi corong utama komunitas ini dalam

melakukan kegiatan edukasi di dunia maya. Penggunaan sosial media

kemudian menjadi cara agar tercipta pertukaran informasi oleh para

penggunanya baik dari sisi Campus Bois 1923 maupun dari para pengikut

atau followers.

Diskusi ini sebagai wujud komunikasi verbal dengan tatap muka langsung.

Diskusi sepak bola yang pernah digelar oleh Campus Bois 1923

bekerjasama dengan organisasi internal kampus. Hal ini dimaksudkan agar

juga menarik perhatian massa kampus, dalam hal ini mahasiswa, untuk

mengetahui sisi lain dunia sepak bola Indonesia, khususnya suporter.

B. Budaya Membeli Tiket

Salah satu wujud dukungan Campus Bois 1923 terhadap Persis Solo adalah

selalu membeli tiket di setiap pertandingan kandangnya. Hal ini dimaknai sebagai

bentuk support terhadap keuangan tim itu sendiri. Campus Bois 1923 ingin

mengajarkan bahwa sudah bukan masanya lagi masuk stadion dengan mbludus,

atau tidak membayar tiket. Prinsip selalu membeli tiket pertandingan ini sering

disebut no ticket no game.

C. Menonton Laga Tandang

Campus Bois 1923 turut serta dalam setiap pertandingan tandang Persis Solo.

Meskipun tidak semua anggota turut serta awaydays, namun setidaknya selalu ada

perwakilan. Hal ini ditandai dengan selalu adanya bendera Campus Bois 1923 di

setiap laga tandang Persis Solo.

Kesimpulan
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Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik

beberapa kesimpulan yang mendeskripsikan pola komunikasi dalam komunitas

Campus Bois 1923, yakni:

1. Komunitas Campus Bois 1923 menjalin komunikasi baik dengan anggota

maupun pihak luar komunitas dengan beragam agenda yang dilakukan.

Komunitas Campus Bois 1923 juga turut menyertakan penggunaan media dalam

melangsungkan proses komunikasi. Seperti menggunakan media sosial line,

twitter dan instagram.

2. Pola komunikasi Campus Bois 1923 menjadi penting dalam upaya

mendukung tim Persis Solo. Secara sederhana, pola yang kemudian terjalin dapat

meningkatkan keakraban di kalangan anggota. Hal ini tercermin dalam agenda-

agenda untuk internal yang dilakukan seperti forum, pre match syndrome hingga

fun futsal. Secara lebih luas, pola komunikasi yang terjalin dapat memberikan

dampak pada dukungan kepada Persis Solo. Hal ini ditandai dari agenda-agenda

seperti diskusi sepak bola, senantiasa membeli tiket pertandingan, kegiatan

awaydays atau bertandang ke kandang lawan hingga memberikan edukasi kepada

pendukung lain melalui media agar tercipta dukungan positif kepada tim Persis

Solo.

3. Bentuk dukungan kepada Persis Solo yang dilakukan oleh komunitas

Campus Bois 1923 tercermin dalam beberapa hal, yakni edukasi, mendukung

dimanapun tim Persis solo berlaga serta senantiasa membeli tiket di setiap

laganya.
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