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LAMPIRAN

Makna fanatisme bagi... Febiartito Ramadhan, FIKOM UMN, 2016

Transkrip Wawancara
Wawancara dengan Andie Peci, seorang fans fanatik Persebaya 1927, yang dilakukan pada tanggal
6 dan 7 Mei 2016 di Mess Karanggayam.

Q: sejak kapan suka Persebaya?
A: hmm jadikan sebenarnya Persebaya itu bukan hanya sekedar miliknya rakyat Surabaya,
Persebaya itu kan pendukungnya hampir semua di Jawa Timur ada, di luar Jawa Timur juga
ada, sejak kecil memang sudah suka dengan Persebaya.. Jangan dikira ini semua teman-teman
Bonek orang Surabaya semua, kaya tadi teman-teman yang foto bareng itu dari Ponorogo....
dulu kan praktis klub terbesar di Surabaya kan Persebaya.. ya jadi sejak kecil.. sejak SD suka
Persebaya..
Q: Mas andie dari kecil tinggal di Surabaya?
A: Saya kelahiran Madiun, tinggal di Surabaya sekitar tahun 93..
Q: apa sih yang bikin mas andie suka sama Persebaya?
A: yaa.. yang pertama itu kan mungkin karena kedaerahan ya… karena memang persebaya jadi
simbol Surabaya dan jawa timur. Jadi mungkin karena apa ya.. hm kearifan lokal.. Persebaya
menurut saya adalah sebuah kearifan lokal. Itu yang pertama… terus yang kedua, ini kan klub
besar, klub tua, klub lama.. salah satu yang melahirkan PSSI kan juga Persebaya.. terus
suporternya juga.. terlepas suporter bonek yang dicap sebagai sesuatu yang buruk gitu ya.. jadi
image buruk lah semacam itu.. tapi ngga sebenarnya.
Q: berarti bisa dibilang seseorang tuh menyukai sebuah klub karena faktor mewakili kedaerahan
ya..
A: iya benar.. setuju sekali.. Persebaya juga kan penghasil pemain-pemain tim nasional kita. Kaya
yang tadi main itu kan mantan-mantan pemain timnas kita..
Q: gimana sih cara mas andie nunjukin rasa cintanya sama persebaya?
A: hmm.. bonek itu kan lahir tahun 1988.. bonek memperkenalkan tradisi bahwa supporter harus
mendukung klub di luar kandang.. away.. ya kami memang tidak mengklaim diri, namun yang
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pertama atau yang bisa keluar kandang berbondong-bondong puluhan ribu itu ya bonek… itu
yang sampe sekarang masih dipegang sama saya dan kawan-kawan..
Q: ooh berarti selalu mendampingi match persebaya ya..
A: ya.. Di manapun.. kapanpun..
Q: kalau memperjuangkan hak-hak yang dilakukan mas andie sama temen temen?
A: justru itu kan levelnya level tertinggi… karena itu.. karena ketika kawan-kawan berjuang..
demonstrasi besar-besaran berkali-kali melibatkan puluhan ribu.. itu kan mereka sebenarnya
berada di area yang tidak sebenarnya.. mereka kan seharusnya di stadion mendukung klub. Tapi
mereka bergerak menjadi.. Kelompok social ya.. yang hmm.. disatukan di dalam tujuan yang
sama.. karena di sini kan ga ada struktur, mas… tidak ada ketua.. jadi mereka semua itu bersatu
dalam satu tujuan itu dan perjuangan mengembalikan hak-hak persebaya itu ya di luar
keberadaan supporter sebenarnya… tapi itu juga hmm memberikan simbol kesan bahwa
siapapun ya.. bahwa memang supporter memang tidak hanya ada tribun.. kalo dalam kondisi
tertentu klub membutuhkan supporter untuk melakukan perjuangan.. ya memang mereka harus
turun untuk membela klubnya… salah satunya kaya yang dilakukan saya dan temen-temen..
Q: bisa dikategorikan loyalitas dong kalo gitu ya..
A: yaa jelas itu menggambarkan loyalitas kami.. mungkin begini ya.. ini kan tuh aneh gitu.. hmm
di kita tuh aneh.. tidak ada struktur, tidak ada ketua, tidak ada pemimpin, tidak ada macem
macem, tapi bisa melakukan mobilisasi yang besar.. bikin gerakan continue yang terus menerus,
massive.. besar.. tapi kok bisa gitu…? Itu kan jadi satu pertanyaan besar..
Q: kalo menurut mas andie kenapa bisa seperti itu?
A: karena mereka sadar mereka tinggal di mana... ini kan kota pahlawan ya.. kota yang
merepresentasikan soal perlawanan.. soal heroisme.. itu yang memudahkan kami
mengkoordinasi temen-temen ini melakukan pergerakan.. bergerak bersama.. bahwa Surabaya
ini kota pahlawan.. kota perjuangan.. ya intinya siapa pun tidak boleh mengganggu Persebaya..
itu yang menyentuh hati mereka sampe akhirnya mereka mau berjuang total untuk Persebaya.
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Q: perjuangan itu mempengaruhi hidup mas andie ngga sih?
A: iyaa… jelas.. contohnya itu ya tadi ya.. tadi kan pertandingan yang pemainnya tua tua seua,
angkatan 60, 70, 80.. tapi liat tadi.. stadion full. Over kapasitas.. itu menunjukan bahwa mereka
tidak akan meninggalkan klub ini.. bonek ga akan pernah meninggalkan Persebaya dalam
kondisi apa pun.. kita akan terus berjuang.. walaupun mungkin sekarang masih belum diakui
dan macem-macem, tapi kami yakin akan kembali.. karena kan hmm kami masih meyakini
bahwa kekuatan pokok dari sebuah klub sepak bola itu terletak di suporternya.. tidak mungkin
klub sepak bola tanpa supporter.. kami kuat di posisi itu.. jadi siapa pun yang nanti akan
menzolimi persebaya.. ya posisi kami akan tetep sama. Tetep akan berjuang.. kita tuh udah
lama.. dari 2010 sampe sekarang berjuang..
Q: arti perjuangan itu sendiri buat mas andie berarti besar banget ya..
A: iya.. saya dan temen-temen itu levelnya ada pada bahwa kita semua tuh meyakini tentang
kebenaran.. apa yang terjadi tuh tidak adil bagi Persebaya.. ada penzoliman Persebaya.. mereka
dalam level itu..
Q: bisa disebut fanatic dong kalo gitu?
A: iya.. fanatisme.. makannya tidak bisa dilogika.. padahal PSSI sudah membuat kloningan baru..
menyediakan pemain-pemain baru.. Tapi kita tetep menolak
Q: berarti udah lama ya ga ke stadion mas?
A: yaa.. terakhir 2013..
Q: walaupun sempet dibacok itu mas andie tetep berjuang?
A: yaa pasti tetep.. itu taun berapa ya.. 2013 mungkin..
Q: saya waktu itu baca di berita mas andie pernah bilang kalo luka ini ga berarti apa apa..
perjuangan tetep akan berlangsung..
A: iya iya jelas itu sampe sekarang ini..
Q: Saya juga baca waktu itu mas andie bilang persebaya bukan sekedar klub sepak bola, tapi
sebuah alat perjuangan.. maksudnya apa tuh mas?
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A: iya tentu.. jadi kan memang.. makannya kan kita selalu menyampaikan kalau persebaya itu
bukan hanya tentang klub.. karena dia lahir tahun 1927 ya.. makannya waktu itu kan
berdasarkan referensi sejarah persebaya dibangun tidak hanya sebagai klub olah raga.. namun
sebagai alat perjuangan Indonesia merdeka. Ya sejarah itu tidak boleh dihilangkan.. makannya
ya kami bersumpah.. ya kami akan melawan siapapun yang menggangu persebaya.. sampai
darah titik penghabisan akan terus berjuang.. dan alhamdulillah sampai sekarang temen-temen
masih konsisten..
Q: sampe darah penghabisan..?
A: ya! Ya sampe mereka mengerti dan paham.. semuanya harus paham..
Q: hmm apa ya.. persebaya penting sekali buat mas andie ya…
A: ya.. buat saya dan bonek persebaya segalanya..
Q: mendukung dan perjuangan yang selama ini dilakukan ini menyita waktu mas andie ga sih?
A: ya tentu.. semuanya menyita waktu.. pekerjaan.. ada resiko besar yang kita tanggung.. kami
meyakini itu semua ada.. tapi ya.. itu ngga jadi masalah.
Q: dulu waktu bonek melengserkan PSSI di Jakarta tuh bonek dibantu sama pemerintah ya?
A: iya..
Q: kalau sekarang melakukan perlawanan bener-bener sendiri?
A: ya bener-bener sendiri.. ya kebetulan saya juga terlibat 2010 ketika melengserkan PSSI.. itu
kan masih ada dukungan dari banyak kelompok.. Cuma yang perjuangan ini kan kita sendiri.
Tanpa dibantu siapapun melakukan perlawanan
Q: ancaman dari kubu La Nyalla banyak ya?
A.. woh iya jelas..
Q: tapi tetep lanjut ya mas..
A: iya pasti.. karena kita menganggap benar bahwa mereka salah.. sejarah persebaya di sini.. di
kantor ini, di jalan karangayam nomer 1 ini.. hmm.. ya ini harus kita pertahankan..
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Q: mess ini ga boleh direbut ya mas?
A: ga boleh! Sama siapapun.. kalaupun mereka punya uang.. punya kekuasaan dan lobi lobi
politik.. tapi saya meyakini ya semuanya itu tidak akan berguna ketika berhadapan dengan
militansinya bonek.. dan kecintaan bonek terhadap persebaya itu tidak perlu diragukan..
Q: militansi tuh gimana maksudnya?
A: ya bahwa apa yang kita lakukan tidak sekedar biasa saja.. tapi memang total.. total berjuang
bener-bener..
Q: gimana sih mas andie menggambarkan sebuah loyalitas?
A: jadi bonek itu kan mendukung klubnya di mana pun tempatnya.. melewati banyak hadangan..
korban nyawa sering terjadi juga.. artinya dengan itu kita bisa mengukur bahwa kesetian kita
terhadap persebaya itu tidak harus dipertanyakan..
Q: kalau misalnya partai away kan sering berhadapan dengan supporter lain.. dicegat gitu.. itu
gimana mas?
A: ya tetep hajar terus.. lanjut..
Q: waktu itu demo yang di depan JW Marriot itu KLB ya mas?
A: iya ya.. itu KLB aktu PSSI dibekukan..
Q: sekarang kompetisi udah mulai lagi ya mas..
A: yaa memang ga tau tuh mereka kondisinya gimana sekarang.. selama ga ada yang memakai
nama persebaya kita masih tenang..
Q: dulu yang di depan JW Marriot itu sekalian demo karena ada yang make sama persebaya ya?
A: Iya bener.. dulu mereka make nama persebaya dulu.. mereka berubah-berubah nama..
Q: menurut mas andie sendiri sepak bola Indonesia tuh bakal bangkit ga sih nanti?
A: kalo menurut analisa kami.. sampe sekarang belum.. memang butuh waktu untuk itu semua..
tapi kami tetep akan berharap sekarang waktunya pemerintah untuk merubah sepak bola
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nasional.. kita sih sekarang masih mendiamkan isu-isu sepak bola nasional.. kita masih focus
memperjuangkan persebaya.. konsen membangkitkan persebaya dulu..
Q: sejak mas andie diincer itu mas andie gimana? Apakah jadi hati-hati dalam berjuang?
A: yaa tentu.. tapi tidak menyurutkan saya dan temen-temen.. karena kami di posisi yang benar..
justru mereka itu sekarang ga berani ganggu karena kesolidan kita..
Q: tadi udah lama ga ke stadion terus ke stadion lagi rasanya gimana mas?
A: ya itu tadi seperti itu.. seneng.. tadi itu bukan pertandingan resmi.. tapi full.. gimana pertadingan
yang asli.
Q: mas andie sering kumpul-kumpul di sini sama bonek yang lain?
A: oh iya.. saya di sini.. aktif di sini.. jaga mess ini.
Q: mas andie tadi eksis banget mas banyak yang minta foto haha..
A: haha.. yaa ga tau ya.. itu alamiah aja.. saya kebetulan yang memimpin selama perjuangan.. tapi
bukan ketua. Tapi yang paling di depan lah kira-kira.. sebagai tokoh pemimpin.
Q: kalau bonek nih misalnya klubnya masih ada kan nonton ke pertandingan, kalau sekarang nih
ngumpulnya ngapain aja mas?
A: interaksi tetep masih.. masih jalan.. klub internalnya kan masih jalan di sini.. ada kompetisi
internal sampe sekarang.. komunitas-komunitas juga masih jalan.. sering rayain ulang tahun
komunitas juga..
Q: apakah rasa suka sama persebaya juga tumbuh karena interaksi dengan bonek?
A: ya jelas.. kan ga mungkin kita sendiri..
Q: mas andie sama yang lainnya berani banget ya lawan la nyalla.. tetep berjuang walapun diteror,
diancem dan lain lain..
A: ya karena kita benar! Ya mereka kan secara kuantitas kan kalah dengan kita.. Cuma mereka
kan ya mungkin seperti itu lah.. tidak berani rame-rame..
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Q: fans fanatic tuh menurut mas andie seperti apa sih?
A: begini.. bonek itu kan lahir karena ada persebaya.. bonek ada kan karena persebaya kan..
harusnya bonek support total persebaya.. tapi kan tidak semudah itu.. tidak segampang itu
mengatur supporter.. apalagi bonek terkenal dengan cap-cap negative.. tapi ya sebaiknya
supporter itu mendukung penuh klub dan tidak merugikan klub.. bonek tuh sebenarnya kalau di
Surabaya ya biasa-biasa saja.. tapi kalau sudah keluar Surabaya ya kita membuktikan bonek itu
siapa.. mereka bisa juga jadi ganas.. ada banyak hal yang membuat bonek menjadi beringas..
karena kita itu kan.. hm apa banyak ketidak adilan terhadap bonek
Q: tidak adil seperti?
A: ya macem-macem seperti ketika kita mendukung klub ke luar kota, polisi membeiarkan kami
diserang.. giliran supporter lain ke sini dijagain oleh aparat.. ada sesuatu seperti aparat tuh yang
mengangap kita tuh sampah..
Q: rivalitas antara supporter gimana mas?
A: ya kita sih sebenarnya welcome kalo klub luar dateng akan kita sambut.. ya kecuali arema.. itu
ga akan pernah damai.. mustahil.. karena memang di sepak bola tuh ya seperti ini.. ada hal-hal
semacam itu..
Q: mas andie ada tattoo persebaya ya? Saya waktu itu lihat di twitter.
A: oh iya ada.. ada dua..
Q: itu salah satu cara menunjukan kecintaannya juga ya..
A: iya haha kira-kira seperti itu lah.. kami di sini mayoritas punya tattoo persebaya.. persebaya itu
suatu bagian dari kita..
Q: harapan mas andie kedepannya untuk Persebaya gimana?
A: persebaya bagian dari hidup saya.. tidak bisa dipisahkan.. ya yang bisa saya sampaikan itu ya
kalau ngomong kebutuhan pokok ya persebaya itu kebutuhan pokok.. tidak bisa dipisahkan..
persebaya itu bagian dari hidup sehari-hari.. bagian dari esensi hidup saya.. dan satu hal
memang sepak bola adalah olahraga yang popular.. dan memang tidak bisa dipisahkan dari
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hidup.. sulit digambarkan dengan logika-logika.. gila loh ini mas.. supporter sudah lama ga
menonton pertandingan.. klubnya belum hadir belum ada.. tapi tetep kita ada dan kumpul..
banyak orang masih mendukung.. ya mungkin akan dicatet dalam sejarah perjuangan kita ini..
dan kami nanti akan membuat buku jika kondisi sudah membaik dan normal.. agar dikenanglah..
agar mereka bisa melihat, terlepas dari bonek punya citra buruk.. tapi mereka punya satu nilai
yang memang itu penting dari kehidupan social.. penting sebagai bagian dari hidup.. membela
hak dan memperjuangkan hak itu adalah keharusan.. kami juga sebenarnya ingin memberikan
pesan kepada supporter yang lain karena supporter itu kan bagian yang paling utama dalam
sepak bola.. tidak mungkin klub ada tanpa supporter.. dan harapannya itu yaa.. agar supporter
di Indonesia tidak gampang dijadikan komoditas dalam industri sepak bola belaka.. tidak boleh
supporter seperti itu.. tidak boleh hanya dieksploitasi saja.. tidak boleh sebagai alat boneka
praktis ketika pemilu atau macem-macem.. tidak boleh seperti itu.. harus ada kemauan keras
untuk memisahkan sepak bola dan politik.. supporter yang harusnya ada di garis depan..
mengehentkan praktek-praktek politik di sepak bola..
Q: oke.. makasih ya mas andie udah mau bantu.. sukses terus mas semoga persebaya cepat
kembali..
A: ya ya semoga.. nanti kalo ada yang kuang ke sini lagi aja main-main.. atau telpon aja kalo ada
yg kurang…
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Q: mas Andie bilang menyukai persebaya karena faktor kedaerahan dan kearifan lokal, itu bisa
dijelaskan mas maksudnya seprti apa?
A: ya, tentu. Jadi kan memang Persebaya itu mewakili identitas kota. Persebaya ini merupakan
kebanggaan kota. Jadi ya bagi kami yang tinggal di Surabaya ini ya Persebaya itu merupakan
kebanggan kami. Persebaya itu ya kearifan lokal, dia mewakili Surabaya. Tidak hanya
Surabaya, tapi Jawa Timur juga. Ya presentasenya kira kira 70 persen org Surabaya 30 persen
dari luar Surabaya. Ketika berjuang juga bukan hanya orang Surabaya saja yang turun. Jadi
yang dimaksud kearifan lokal itu karena persebaya adalah kebanggaan Surabaya. Dilihat dari
lambangnya saja adalah lambing Surabaya. Dengan embel-embelnya itu menunjukkan
representasi dari Surabaya, maka dari itu ya Persebaya adalah kearifan lokal.
Q: mas melakukan perjuangan yang mas andie lakukan ini kan karena faktor kedaerahan juga ya
mas andie bilang..
A: jadi ya memang karena Persebaya ini kebanggaan kota. Kebanggaan kita. Jadi ya kita ngga mau
kalo kebanggaan ini dirampas oleh siapapun. Kami tidak mau klub ini dirampas dan akan
melawan siapapun yang ingin merampasnya. Karena bagi saya itu Persebaya sebuah
kebanggaan jadi ya harus dibela apapun resikonya. Kita semua itu disatukan oleh kebanggaan
dan itu yang membuat kita semua ingin berjuang. Selain itu ya memang karena faktor
kedaerahan. Surabaya ini kota pahlawan, identic dengan perlawanan. Persebaya itu adalah
kebanggaan saya dan teman teman serta simbol Surabaya dan jawa timur, Surabaya merupakan
kota pahlawan, perlawanan, dan itu dia yang menyentuh sisi ruang spirit saya dan teman teman
untuk mau dan akan terus berjuang. Kami memiliki komitmen untuk perlawanan dan karena
jargon-jargon itu yang memudahkan kami untuk melakukan perlawanan.
Q: mas andie dan kawan kawan kan selalu nonton pertandingan bonek home dan away, sering juga
terjadi korban nyawa, kenapa sih sampai mau berkorban nyawa mas?
A: ya kita juga tidak mengharapkan seperti itu. Tapi kan kami itu diserang oleh supporter lain,
diserang dikereta atau di perjalanan. Ya itu yang dinamakan kebanggaan. Itu bentuk fanatisme
kami. Makannya fanatisme kami terhadap persebaya itu ga bisa diungkapkan dengan teori-teori.
Semuanya siap menyerahkan apapun, termasuk nyawa kami untuk kebanggaan kami.
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Q: dalam perjuangan ini kan mas andie sama temen-temen dilihat sebagai ketua kan ya, mas andie
sendiri gimana dianggap seperti itu?
A: ya perjuangan ini kan memiliki resiko dan beban ya. Beban ini ya merupakan tanggung jawab
kolektif. Namun ya ada beban tersendiri juga bagi saya. Ya karena saya secara alamiah ditunjuk
sebagai pemimpin. Di bonek ini kan kami memang tidak ada struktur dan pemimpin mas. Beban
yang saya pikul ini ya saya harus memenangkan perjuangan ini, kalo sampe tidak menang ya
saya seperti memiliki hutang. Namun kembali lagi tanggung jawab ini kan kolektif jadi beban
ini terasa ringan mas.
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Refleksi

Transkrip

Analisa Awal

Konsep
1

-

hmm jadikan sebenarnya
Persebaya itu bukan
hanya sekedar miliknya
rakyat Surabaya,
Persebaya itu kan
pendukungnya hampir
semua di Jawa Timur
ada, di luar Jawa Timur
juga ada, sejak kecil
memang sudah suka
dengan Persebaya.. dulu
kan praktis klub terbesar
di Surabaya kan
Persebaya.. ya jadi sejak
kecil.. sejak SD suka
Persebaya..

-

suka persebaya
karena persebaya
merupakan klub
terbesar di
Surabaya

-

yaa.. yang pertama itu
kan mungkin karena
kedaerahan ya… karena
memang persebaya jadi
simbol jawa timur. Jadi
mungkin karena apa ya..
hm kearifan lokal..
Persebaya menurut saya
adalah sebuah kearifan
lokal. Itu yang pertama…
terus yang kedua, ini kan
klub besar, klub tua, klub
lama.. salah satu yang
melahirkan PSSI kan
juga Persebaya.. terus
suporternya juga..
terlepas suporter bonek
yang dicap sebagai
sesuatu yang buruk gitu
ya.. jadi image buruk lah
semacam itu.. tapi ngga
sebenarnya.

-

faktor kedaerahan
juga menjadi salah
satu alasan
menyukai
Persebaya

1

-

hmm.. bonek itu kan lahir
tahun 1988.. bonek
memperkenalkan tradisi
bahwa supporter harus
mendukung klub di luar

-

selalu mendukung
dan meonton
persebaya di
manapun dan
kapanpun

2
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kandang.. away.. ya kami
memang tidak
mengklaim diri, namun
yang pertama atau yang
bisa keluar kandang
berbondong-bondong
puluhan ribu itu ya
bonek… itu yang sampe
sekarang masih dipegang
sama saya dan kawankawan..
-

justru itu kan levelnya
level tertinggi… karena
itu.. karena ketika
kawan-kawan berjuang..
demonstrasi besarbesaran berkali-kali
melibatkan puluhan ribu..
itu kan mereka
sebenarnya berada di
area yang tidak
sebenarnya.. mereka kan
seharusnya di stadion
mendukung klub. Tapi
mereka bergerak
menjadi.. Kelompok
social ya.. yang hmm..
disatukan di dalam tujuan
yang sama.. karena di
sini kan ga ada struktur,
mas… tidak ada ketua..
jadi mereka semua itu
bersatu dalam satu tujuan
itu dan perjuangan
mengembalikan hak-hak
persebaya itu ya di luar
keberadaan supporter
sebenarnya… tapi itu
juga hmm memberikan
simbol kesan bahwa
siapapun ya.. bahwa
memang supporter
memang tidak hanya ada
tribun.. kalo dalam
kondisi tertentu klub

-

memperjuangkan
hak merupakan
level tertinggi dari
kecintaan terhadap
persebaya &
kekompakkan
bonek membuat
perjuangan ini
tetap jalan sampai
saat ini
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2 dan 3

membutuhkan supporter
untuk melakukan
perjuangan.. ya memang
mereka harus turun untuk
membela klubnya…
salah satunya kaya yang
dilakukan saya dan
temen-temen..

-

yaa jelas itu
menggambarkan loyalitas
kami.. mungkin begini
ya.. ini kan tuh aneh
gitu.. hmm di kita tuh
aneh.. tidak ada struktur,
tidak ada ketua, tidak ada
pemimpin, tidak ada
macem macem, tapi bisa
melakukan mobilisasi
yang besar.. bikin
gerakan continue yang
terus menerus, massive..
besar.. tapi kok bisa
gitu…? Itu kan jadi satu
pertanyaan besar..

-

kekompakkan
bonek membuat
perjuangan ini ada
dan tetap jalan
sampai saat ini

-

karena mereka sadar
mereka tinggal di mana...
ini kan kota pahlawan
ya.. kota yang
merepresentasikan soal
perlawanan.. soal
heroisme.. itu yang
memudahkan kami
mengkoordinasi tementemen ini melakukan
pergerakan.. bergerak
bersama.. bahwa
Surabaya ini kota
pahlawan.. kota
perjuangan.. ya intinya
siapa pun tidak boleh
mengganggu Persebaya..
itu yang menyentuh hati
mereka sampe akhirnya

-

kesadaran untuk
berjuang timbul
karena faktor
kedaerahan
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2 dan 3

1, 2, dan 3

mereka mau berjuang
total untuk Persebaya.
-

iyaa… jelas.. contohnya
itu ya tadi ya.. tadi kan
pertandingan yang
pemainnya tua tua seua,
angkatan 60, 70, 80.. tapi
liat tadi.. stadion full.
Over kapasitas.. itu
menunjukan bahwa
mereka tidak akan
meninggalkan klub ini..
bonek ga akan pernah
meninggalkan Persebaya
dalam kondisi apa pun..
kita akan terus berjuang..
walaupun mungkin
sekarang masih belum
diakui dan macemmacem, tapi kami yakin
akan kembali.. karena
kan hmm kami masih
meyakini bahwa
kekuatan pokok dari
sebuah klub sepak bola
itu terletak di
suporternya.. tidak
mungkin klub sepak bola
tanpa supporter.. kami
kuat di posisi itu.. jadi
siapa pun yang nanti
akan menzolimi
persebaya.. ya posisi
kami akan tetep sama.
Tetep akan berjuang..
kita tuh udah lama.. dari
2010 sampe sekarang
berjuang..

-

perjuangan yang
dilakukan
menambah
kecintaannya
terhadap persebaya

2 dan 3

-

iya.. temen-temen itu
levelnya ada pada bahwa
kita semua tuh meyakini
tentang kebenaran.. apa
yang terjadi tuh tidak adil
bagi Persebaya.. ada

-

mereka merasa
benar dan itu yang
menjadi alasan
untuk terus
berjuang

3
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penzoliman Persebaya..
mereka dalam level itu..
-

iya.. fanatisme..
makannya tidak bisa
dilogika.. padahal PSSI
sudah membuat
kloningan baru..
menyediakan pemainpemain baru.. Tapi kita
tetep menolak

-

fanatisme terhadap
persebaya sudah
tidak bisa dilogika
lagi

2 dan 5

-

iya tentu.. jadi kan
memang.. makannya kan
kita selalu
menyampaikan kalau
persebaya itu bukan
hanya tentang klub..
karena dia lahir tahun
1927 ya.. makannya
waktu itu kan
berdasarkan referensi
sejarah persebaya
dibangun tidak hanya
sebagai klub olah raga..
namun sebagai alat
perjuangan Indonesia
merdeka. Ya sejarah itu
tidak boleh dihilangkan..
makannya ya kami
bersumpah.. ya kami
akan melawan siapapun
yang menggangu
persebaya.. sampai darah
titik penghabisan akan
terus berjuang.. dan
alhamdulillah sampai
sekarang temen-temen
masih konsisten..

-

persebaya bukan
sekedar klub,
namun alat
pejuangan
kemerdekaan pada
saat itu. Andie peci
dan bonek tidak
mau sejarah itu
dihilangkan dan
akan berjuang
sampe titik darah
penghabisan

2 dan 3

-

ya.. buat saya dan bonek
persebaya segalanya..

-

persebaya
segalanya buat
andie peci

2 dan 5
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-

ya tentu.. semuanya
menyita waktu..
pekerjaan.. ada resiko
besar yang kita
tanggung.. kami
meyakini itu semua ada..
tapi ya.. itu ngga jadi
masalah.

-

mendukung
persebaya menyita
waktu dan ada
resiko besar.
Namun itu tidak
masalah

2 dan 5

-

iya pasti.. karena kita
menganggap benar
bahwa mereka salah..
sejarah persebaya di sini..
di kantor ini, di jalan
karanggayam nomer 1
ini.. hmm.. ya ini harus
kita pertahankan..

-

yakin akan
kebenaran dan
harus menjaga
kantor persebaya
yang merupakan
pusat sejarah

2 dan 3

-

ga boleh! Sama
siapapun.. kalaupun
mereka punya uang..
punya kekuasaan dan
lobi lobi politik.. tapi
saya meyakini ya
semuanya itu tidak akan
berguna ketika
berhadapan dengan
militansinya bonek.. dan
kecintaan bonek terhadap
persebaya itu tidak perlu
diragukan.

-

uang tidak dapat
membeli loyalitas
dan militansi
bonek dalam
mendukung
persebaya

2 dan 5

-

ya bahwa apa yang kita
lakukan tidak sekedar
biasa saja.. tapi memang
total.. total berjuang
bener-bener..

-

arti militansi
menurut andie peci

2

-

jadi bonek itu kan
mendukung klubnya di
mana pun tempatnya..
melewati banyak
hadangan.. korban nyawa
sering terjadi juga..
artinya dengan itu kita
bisa mengukur bahwa

-

nyawa merupakan
ukuran loyalitas
dan militansi
terhadapap
persebaya

2 dan 5
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kesetian kita terhadap
persebaya itu tidak harus
dipertanyakan..

-

yaa tentu.. tapi tidak
menyurutkan saya dan
temen-temen.. karena
kami di posisi yang
benar.. justru mereka itu
sekarang ga berani
ganggu karena kesolidan
kita..

-

walaupun menjadi
incaran dan
banyak terror,
andie peci akan
tetap terus
melakukan
perjuangan

-

oh iya.. saya di sini.. aktif
di sini.. jaga mess ini.

-

andie peci aktif
kumpul sama
bonek dan jaga
mess agar tidak
direbut

3

-

interaksi tetep masih..
masih jalan.. klub
internalnya kan masih
jalan di sini.. ada
kompetisi internal sampe
sekarang.. komunitaskomunitas juga masih
jalan.. sering rayain
ulang tahun komunitas
juga..

-

bonek masih tetap
kumpul dan solid,
terlepas klubnya
sedang tidak ada

2

-

ya jelas.. kan ga mungkin
kita sendiri..

-

rasa cinta tumbuh
dari interaksi
dengan bonek

1 dan 2

-

haha.. yaa ga tau ya.. itu
alamiah aja.. saya
kebetulan yang
memimpin selama
perjuangan.. tapi bukan
ketua. Tapi yang paling
di depan lah kira-kira..
sebagai tokoh pemimpin.

-

walaupun bonek
tidak ada struktur,
andie peci melihat
dirinya sebagai
tokoh pemimpin
dalam perjuangan
yang dilakukan
bonek

4
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2 dan 3

-

iya haha kira-kira seperti
itu lah.. kami di sini
mayoritas punya tattoo
persebaya.. persebaya itu
suatu bagian dari kita.

-

mayoritas bonek
punya tattoo
persebaya utk
menunjukan rasa
cintanya.

5

-

persebaya bagian dari
hidup saya.. tidak bisa
dipisahkan.. ya yang bisa
saya sampaikan itu ya
kalau ngomong
kebutuhan pokok ya
persebaya itu kebutuhan
pokok.. tidak bisa
dipisahkan.. persebaya
itu bagian dari hidup
sehari-hari.. bagian dari
esensi hidup saya.. dan
satu hal memang sepak
bola adalah olahraga
yang popular.. dan
memang tidak bisa
dipisahkan dari hidup..
sulit digambarkan dengan
logika-logika.. gila loh
ini mas.. supporter sudah
lama ga menonton
pertandingan.. klubnya
belum hadir belum ada..
tapi tetep kita ada dan
kumpul.. banyak orang
masih mendukung.. ya
mungkin akan dicatet
dalam sejarah perjuangan
kita ini.. dan kami nanti
akan membuat buku jika
kondisi sudah membaik
dan normal.. agar
dikenanglah.. agar
mereka bisa melihat,
terlepas dari bonek punya
citra buruk.. tapi mereka
punya satu nilai yang
memang itu penting dari
kehidupan social..

-

Persebaya
merupakan bagian
dari hidup yang
tidak bisa
dipisahkan

2 dan 5
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penting sebagai bagian
dari hidup.. membela hak
dan memperjuangkan hak
itu adalah keharusan..
kami juga sebenarnya
ingin memberikan pesan
kepada supporter yang
lain karena supporter itu
kan bagian yang paling
utama dalam sepak bola..
tidak mungkin klub ada
tanpa supporter.. dan
harapannya itu yaa.. agar
supporter di Indonesia
tidak gampang dijadikan
komoditas dalam industri
sepak bola belaka.. tidak
boleh supporter seperti
itu.. tidak boleh hanya
dieksploitasi saja.. tidak
boleh sebagai alat boneka
praktis ketika pemilu
atau macem-macem..
tidak boleh seperti itu..
harus ada kemauan keras
untuk memisahkan sepak
bola dan politik..
supporter yang harusnya
ada di garis depan..
mengehentkan praktekpraktek politik di sepak
bola..

Konsep
1. Alasan menyukai Persebaya
2. Loyalitas dan militansi dalam mendukung Persebaya
3. Membela dan memperjuangkan hak sebagai kecintaan terhadap Persebaya
4. Tokoh pemimpin dalam perjuangan
5. Persebaya sebagai bagian dari hidup
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Observasi Lapangan
Narasumber

: Andie Peci

Tanggal

: 6 Mei 2016

Lokasi

: Stadion Tambaksari dan Mess Karanggayam

Kegiatan

: Menonton pertandingan persahabatan pemain-pemain lama Persebaya dan ikut
kumpul-kumpul di Mess Karanggayam

Foto-foto observasi

Saat pertandingan telah selesai, banyak rekan-rekan Bonek lainnya yang mengajak foto Andie.
Andie merupakan tokoh yang terkenal di kalangan Bonek karena dalam perjuangan yang
dilakukan oleh Bonek, ia dianggap sebagai pemimpin perjuangan.
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Mengamati Andie Peci ketika menonton pertandingan persahabatan
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.

Pertandingan sempat tertunda karena masih banyak Bonek yang berkeliaran di area lapangan
pertandingan. Panitia kesulitan mengatur massa yang menolak untuk naik ke tribun. Pada saat itu,
Andie Peci langsung berbicara melalui pengeras suara untuk meminta agar teman-teman Bonek
segera naik ke tribun. Tidak lama berselang, pertandingan pun dapat dimulai karena tidak ada lagi
Bonek yang berada di area lapangan.

Kumpul dan berbincang bersama Andie Peci di Mess Karanggayam.
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