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Pada edisi kedelapan ini Football Fandom Magazine mengangkat tema Rivalry. Rivalitas tidak terpisahkan dari sepak 

bola. Sepak bola yang menciptakan rivalitas atau tak jarang yang beranggapan bahwa sepak bola tanpa rivalitas itu 

bagaikan sayur tanpa garam. Rivalitas inilah yang membuat sepak bola semakin menarik untuk diikuti. Penuh intrik 

dan drama yang bisa mengaduk emosi sekaligus bikin kita ingin terus mencari tahu tentang rivalitas yang ada.

Tidak jarang pertandingan sepak bola bisa menciptakan konflik horizontal antar pendukung klub yang pada awalnya 

bersumber pada rivalitas sejarah yang telah ada. Pada kasus lain, lantaran adanya kericuhan di stadion yang 

melibatkan kubu suporter klub yang sedang bertanding bisa memicu rivalitas yang berkelanjutan. Apa yang terjadi di 

stadion tidak berakhir, tapi terus berlanjut ke media sosial yang kemudian menjalar ke pertandingan berikutnya dan 

setelah direproduksi berulang kali rivalitas akan mengakar di benak setiap suporter.

Berangkat dari fenomena tersebut kami mengangkat tema rivalitas pada edisi kali ini. Ada beberapa artikel yang 

mengupas tentang rivalitas antar klub, tidak semata tentang adu fisik tapi juga terkait dengan ideologi yang dianut. 

Selain itu juga ada artikel yang bercerita tentang sejarah, ideologi, maupun mitos seputar sepak bola yang tentunya 

layak untuk anda nikmati.

Selain penulis tetap kami Yoga Cholandha, Aditya Nugroho, dan Galih Satrio Pinandito, kami mengundang empat 

penulis tamu. Pada edisi kali ini Edward Samadio Kennedy, Dominico Zekhonya, Marini Saragih, dan Muhammad 

Fidhzariyan berbagi tulisan mereka yang sayang jika anda lewatkan. Ada cerita menarik yang tak anda peroleh di 

tempat lain, karena Football Fandom Magazine menghadirkan sesuatu yang berbeda, lain daripada yang lain tapi 

tetap bergizi bagi otak anda.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca sajian kami. Kami tunggu tanggapan dari anda setelah 

membaca majalah kami.

EDITORIAL FOOTBALL FANDOM MAGAZINE

RIVALRY

Salam

Sirajudin Hasbi

Editor Football Fandom Magazine



Apakah yang pertama kali terpikir di benak ketika menyebut klub 

Athletic Bilbao? Sebuah klub yang amat kuat mempertahankan tradisi, 

klub dengan rasa kebanggaan kedaerahan tinggi dan juga klub –yang 

seperti halnya klub Basque lain – memiliki julukan dan nama pemain 

yang unik?

Athletic Bilbao juga adalah klub dengan pride yang teramat tinggi. 

Contoh nyatanya dapat dilihat dari sepak terjang mereka di dunia 

transfer. Mereka akan sangat alot dalam bernegosiasi untuk melepas 

pemain, terlebih jika pemain tersebut berstatus bintang. Bilbao akan 

menggiring negosiasi ke tahap akhir hingga klub calon pembeli mau 

menebus sang pemain sesuai dengan nilai klausul penjualan. 

Bernegosiasi dengan Bilbao sebagai penjual mungkin akan sama 

alotnya seperti halnya bernegosiasi dengan Milan sebagai pembeli.

Bagaimana nasib pemain yang mendesak klub untuk menjualnya? 

Tanyakan saja kepada Fernando Llorente. Penyerang jangkung ini 

sebagaimana diketahui adalah delantero andalan Bilbao beberapa 

musim lalu. Ia mencetak 85 gol dari 262 laga untuk Los Leones dan telah 

memperkuat Bilbao sejak karir yunior. 

DERBY BASQUE
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Namun saat Juventus menyatakan ketertarikan, manajemen Bilbao bersikukuh hanya 

mau melepas pemain ini sesuai harga yang tertera dalambuy out clause, di mana hal ini 

tidak bisa dipenuhi Juve. Manajemen Bilbao memberi Llorente ultimatum: bertahan dan 

memperpanjang kontrak, atau pergi ketika kontrak habis. Llorente memilih yang kedua, 

tapi tentu saja dengan tambahan dicoret dari skuat utama.

Begitulah prinsip Bilbao dalam berbisnis di dunia sepak bola yang kini telah 

bertransformasi menjadi sebuah industri besar. Kisah nyaris serupa juga terjadi pada 

transfer Javi Martinez ke Bayern Muenchen dan Ander Herrera ke Manchester United. 

Dalam hal transfer mereka berdua, klub pembeli mau mengeluarkan uang untuk 

memenuhi permintaan Bilbao. Bahkan dalam kasus Ander Herrera, sang pemain ikut 

mengeluarkan uang untuk menebus uang transfer agar bisa segera pindah.

Premis money talks seolah tak berlaku untuk Bilbao. Untuk apa uang pendapatan 

transfer yang besar jika mereka terlimitasi untuk membelanjakannya kemudian? Uang 

ini hanya dapat mereka gunakan untuk membayar biaya operasional, dan memutarnya 

kembali untuk investasi dalam bentuk pembinaan, alih-alih membeli pemain pengganti 

dengan harga mahal seperti klub lain pada umumnya. 

Terbatasnya pilihan pembelian ini memang terkait kebijakan mereka yang hanya 

memainkan pemain-pemain atau cantera kelahiran atau keturunan Basque saja. Karena 

hanya boleh memainkan pemain dari wilayah yang terbatas, maka pembinaan pemain 

muda menjadi jantung dari klub ini. Jimmy Burns dalam bukunya yang berjudul “La Roja: 

How Soccer Conquered Spain and How Spain Conquered Soccer” menuliskan bahwa 

bangsa Basque sejak dulu memang terkenal unggul secara fisik, dan hal ini amat 

menunjang kemampuan mereka dalam bermain sepak bola. Sejarah telah membuktikan 

bahwa para pemain Basque amat banyak yang menjadi legenda Spanyol sejak era Telmo 

Zarra, Andoni Zubizareta, Julen Guerrero, hingga kini Xabi Alonso.

Atas dasar kebanggaan kepada kekuatan sendiri inilah, mereka harus memastikan 

bahwa seluruh talenta terbaik Basque akan memperkuat mereka. Fasilitas pun 

disediakan. Komplek latihan dan pusat pengembangan akademi berisi empat lapangan 

rumput asli berukuran standar, dua lapangan standar dengan rumput buatan, sebuah 

gimnasium, medical center dan asrama menjadi andalan. Fasilitas lengkap ini bernama 

Lezama.



Lezama dibangun sejak 1971, atau delapan tahun lebih tua dibandingkan dengan La Masia, 

akademi tersohor Barcelona yang dibangun pada 1979. Lezama menampung talenta-

talenta dari area Biscay, Guipuzcoa, Alava, Navarre, Labourd, dan Soule. Tidak terbatas 

mencari talenta-talenta dari wilayah tersebut, mereka juga memiliki database untuk 

mencari para diaspora Basque yang tersebar di seluruh wilayah Spanyol, Prancis bagian 

selatan dan juga Amerika Selatan. 

Kaderisasi yang dilakukan secara intensif dan terukur ini menghasilkan 350 pemain setiap 

tahunnya untuk bertarung memperebutkan tiket ke tim senior. Dengan lulusan sebanyak itu, 

wajar jika terpercik keyakinan bahwa keberadaan pemain-pemain ini adalah modal yang 

lebih dari cukup bersaing dengan klub-klub yang lebih kaya dan tentunya lebih liberal.

Tidak mesti bersaing memperebutkan gelar juara memang, tapi setidaknya cukup untuk 

bertahan di kompetisi level tertinggi. Bersama Barca dan Real Madrid, Bilbao memang hadir 

sebagai tiga klub yang tidak pernah terdegradasi dari kasta teratas sepak bola Spanyol.

Keberadaan klub seperti Bilbao mungkin saja dicibir sebagai wujud perbuatan anti 

modernisasi yang akan membuat mereka tertinggal dalam industrialisasi yang makin 

menggurita. Sebagian ada yang menyebut mereka rasialis dan berpandangan sempit. 

Namun tidak sedikit yang memandang keberadaan klub seperti Bilbao adalah kemenangan 

bagi kepercayaan tinggi kepada talenta lokal. Slogan “Support your local club” bukanlah 

sekadar slogan belaka bagi pendukung Bilbao, melainkan memang begitulah adanya secara 

harafiah. 

Pemain-pemain yang akan mereka dukung selama 90 menit di stadion boleh jadi adalah 

anak, cucu, keponakan atau sepupu mereka yang siap mati di lapangan demi klub 

kebanggaan. Di ‘katedral’ San Mames, mereka tidak akan menemui sekelompok “tentara 

bayaran” yang kerap berlaga bak superstar dan haus perlakuan khusus yang siap berkemas 

setiap saat jika ada tawaran yang lebih bagus.

“Con Cantera y aficion, no hace falta importacion’”atau dalam bahasa Inggrisnya ”With 



home grown talent and local support, you don’t need foreigners” 

demikianlah bunyi dari motto tidak resmi klub ini.

Seakan masih belum cukup dengan membina pemain-pemain dari 

akademi sendiri, Bilbao juga kerap melakukan cara lain yang tidak sportif 

–meskipun sah-sah saja –  untuk mengumpulkan talenta terbaik, yaitu 

mengambilnya dari klub rival. Tidak jarang hal ini memicu riak-riak 

permusuhan di antara mereka. Publik sepak bola dunia boleh jadi 

mengagumi Bilbao dengan segala keunikan mereka, namun tidak bagi 

rival-rival sekota yang talenta-talenta terbaiknya kerap dicaplok.

Contoh terbaik dari kasus ini tentu saja terkait Joseba Etxeberria. Eks 

timnas Spanyol ini sebagaimana diketahui adalah lulusan akademi klub 

Basque lainnya, Real Sociedad. Ia dibeli Bilbao seharga 3 juta pounds 

tahun 1995 yang berakibat berangnya manejemen Sociedad. Selama dua 

tahun, mereka menutup hubungan formal dengan Bilbao yang di anggap 

melanggar gentlement agreement berisi kesepakatan untuk tidak 

mengambil pemain didikan akademi tim rival sekota. Inilah titik tertinggi 

permusuhan Sociedad dan Bilbao.

Hal ini juga terjadi pada Javi Martinez, pemain yang sempat bermain di 

tim Osasuna B sebelum diajak bergabung ke Bilbao. Namun dengan kadar 

rivalitas yang tidak sebesar Sociedad, Osasuna pun tidak sampai 

melakukan pembekuan hubungan. Bagi Osasuna, cerita ini hanyalah 

mengulangi cerita yang sama terkait pemain berbeda seperti Pablo 

Orbaiz, Inigo Larranizar dan David Lopez Moreno atau Roberto Martinez 

‘Tiko” dan Ion Andoni Goikoetxea di masa lalu. Hal ini juga berlaku bagi 

Markel Susaeta yang memilih bergabung dengan akademi Bilbao meski 

lahir di kota Eibar.

Iming-iming upah yang lebih besar dan reputasi sebagai klub terbaik di 

wilayah Basque tentu saja membuat banyak pemain asli Basque 

bermimpi untuk berseragam putih-merah yang warnanya terinspirasi 

dari klub Inggris, Southampton. Sebuah tim amatir Basque bernama 

Antiguoko yang sebetulnya menjadi feeder pemain untuk Sociedad, 

justru tidak jarang malah menjadi pemasok pemainuntuk Bilbao. 

Nama-nama seperti Andoni Iraola, Ander Murillo dan Aritz Aduriz 

adalah pemain lulusan Antiguoko yang memilih untuk bergabung 

bersama Bilbao alih-alih Sociedad.

Sociedad, seperti Bilbao juga telah lama mengusung kebijakan hanya 

menurunkan pemain asal Basque. Sociedad bersama Bilbao dalam 

perkembangannya tumbuh sebagai dua tim terbesar Basque. Namun 

Selama dua tahun, mereka menutup hubungan formal 

dengan Bilbao yang di anggap melanggar gentlement 

agreement berisi kesepakatan untuk tidak mengambil 

pemain didikan akademi tim rival sekota



lama kelamaan, Sociedad juga merasa tidak mampu bersaing dengan 

Bilbao dalam hal pengumpulan talenta-talenta terbaik. Berkaca pada hal 

ini, mereka mendobrak tradisi yang sudah bertahan selama puluhan tahun 

yaitu mendatangkan pemain asing.

Hal ini agak mengherankankarena saat itu Sociedad tengah menyandang 

sebagai salah satu klub elit. Tahun 1980an, Sociedad adalah pesaing berat 

Real Madrid dan Barcelona di kompetsisi La Liga. Musim 1979-80 mereka 

menduduki posisi kedua dengan hanya berselisih satu angka dengan Los 

Blancos, namun semusim kemudian mereka memenangi La Liga untuk 

pertama kalinya sekaligus mencegah Madrid menggapai empat gelar juara 

beruntun. 

Semusim kemudian, mereka berhasil mempertahankan gelar, kali ini 

mengalahkan Barcelona sebagai pesaing utama. Di tahun yang sama pula 

mereka berhasil melaju hingga babak semifinal European Cup (sekarang 

Liga Champions) sebelum dihentikan tim juara saat itu, Hamburger SV. Era 

ini bisa dikatakan sebagai yang tersukses dalam sejarah mereka. Dan 

mereka menjalaninya dengan pemain-pemain asli Basque.

Kedatangan penyerang asal Irlandia, John Aldridge tahun 1989 dari 

Liverpool menjadi gong pembuka dari dihapusnya kebijakan cantera asli 

Basque ini. Aldridge pun tampil sesuai ekspektasi. Dalam dua musim di San 

Sebastian, ia berhasil mencetak 33 gol dari total 63 laga yang dijalani. 

Perekrutan kemudian dilanjutkan dengan Dalian Atkinson dari Sheffield 

Wednesday. Perekrutan ini menjadikan Atkinson sebagai pemain berkulit 

hitam pertama di skuat Los Txuri-Urdin.

Sociedad kemudian terus mendatangkan pemain-pemain asing. 

Selanjutnya, nama-nama seperti Dietmar Kuhbauer, Gabriel Schurrer dan 

Meho Kodro silih berganti datang ke Anoeta. Awal milenium, giliran Nihat 

Kahveci, Darko Kovacevic, Georgi Demetradze, Edgaras Jankauskas dan 

Perekrutan ini menjadikan Atkinson sebagai pemain berkulit 

hitam pertama di skuat Los Txuri-Urdin
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Sander Westerveld memperkuat tim ini dan sempat kembali 

memesona lewat pencapaian runner-up musim 2002-03. Nasib 

mereka ditentukan lewat kekalahan 2-3 atas Celta Vigo pada pekan 

terakhir di mana pada saat bersamaan, Real Madrid yang menjadi 

pesaing berhasil menundukkan rival sekotanya, Atletico Madrid.

Prestasi Bilbao maupun Sociedad sebagai klub-klub terkuat Basque 

memang masih kalah mentereng ketimbang Real Madrid maupun 

Barcelona. Terakhir kali klub Basque berjaya di La Liga adalah tahun 

1980an di mana Sociedad memenangi dua gelar beruntun tahun 

1981 dan 1982 yang kemudian dilanjutkan oleh Bilbao yang juga 

memenangi dua gelar beruntun tahun 1983 dan 1984. Setelah itu, 

prestasi terbaik kedua tim hanyalah menjadi runner-up.

Dekade 2000an adalah saat kelabu bagi dua klub Basque ini. Mereka 

berada cukup jauh di bawah bayang-bayang dua raksasa Madrid dan 

Barcelona yang makin gencar mendatangkan pemain-pemain 

terbaik di seluruh dunia. Prestasi Sociedad bahkan terjun bebas dan 

sempat terdegradasi ke Segunda Division musim 2006-07. Pada 

musim yang sama, Bilbao juga nyaris terdegradasi untuk pertama 

kalinya. Mereka beruntung karena akhirnya menduduki posisi 17, 

satu strip dari zona relegasi dan dua strip di atas Sociedad.

Dua tim ini akhirnya bangkit pada dekade 2010an di mana Bilbao 

sempat menjadi finalis di dua kejuaraan berbeda yaitu Europa 

League dan Copa Del Rey tahun 2011 dan Sociedad berhasil 

menduduki posisi 4 musim 2012-13. Musim lalu, gantian Bilbao yang 

menduduki posisi 4 sekaligus kembali bermain di Liga Champions 

untuk pertama kalinya sejak 16 tahun setelah menyingkirkan Napoli 

pada babak kualifikasi.

Rivalitas di antara klub-klub Basque kini memang tidak terlalu 

kentara seperti halnya era di mana Etxeberria dicaplok Bilbao. 

Sociedad (juga Osasuna dan Eibar) juga telah mengambil kebijakan 

berbeda dengan Bilbao dengan mendatangkan pemain-pemain 

asing sebagai kompensasi sulitnya mereka bersaing dengan Bilbao 

dalam menghimpun talenta muda. 

Duel antara Bilbao dengan Sociedad yang dianggap sebagai derby 

Basque terbesar dewasa ini berlangsung relatif damai. Para 

pendukung kedua tim kerap terlihat meminum bir bersama baik 

sebelum atau sesudah laga. Mereka juga kerap berdampingan tanpa 

pembatas kala mendukung tim mereka masing-masing di tribun. 

Anak-anak pun banyak yang hadir di stadion. Kaus strip putih-merah 

maupun putih-biru berpadu tanpa batasan.

Rasanya, friksi memang tidak terjadi lantaran mereka telah setuju 

untuk mengambil jalan masing-masing. Ketimbang ribut dengan 

sesama, mereka –seperti klub-klub lain – lebih tertarik untuk 

melampiaskan kekesalan kepada duopoli Madrid dan Barcelona 

yang membuat kompetisi La Liga menjadi kurang kompetitif. Namun 

untuk mencuri gelar seperti yang berhasil dilakukan Atletico musim 

lalu maupun Valencia beberapa kali di awal dekade 2000an, 

sepertinya hal ini masih jauh.

Oleh Aditya Nugroho

Penulis merupakan penikmat sepak bola yang menulis untuk 

Football Fandom dan Bolatotal, bisa dihubungi melalui akun twitter 

@aditchenko.



WARNA LOKAL

Dalam konteks sepak bola, tergelitik rasanya ketika mengetahui ada sekelompok 

orang-orang di sini justru lebih fasih dan mendalami segala hal terkait klub sepak 

bola asing. Manchester United bahkan berani mengklaim bahwa mereka memiliki 

banyak penggemar di sini. Data yang mereka miliki mengatakan angka 55 juta 

sebagai jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu kemudian menjadi salah 

satu alasan utama mengapa mereka sampai berani membuka gerai resmi di Jakarta.

Klub Eropa lainnya, Barcelona, setahun belakangan begitu giat untuk melakukan 

promosi di Indonesia. Bekerja sama dengan salah satu produsen fast movement 

consumer goods, mereka bermanuver, mereka mencoba merebut ceruk yang 

menjanjikan banyak keuntungan. Mudahnya, mereka tidak ingin ketinggalan 

langkah dari klub-klub Eropa lainnya dalam menangguk untung di sini.

Direktur Proyek FCBEscola Asia Pacific, Xavier Asensi Brufau, bahkan secara terbuka 

mengatakan bahwa Barcelona amat berharap jumlah penggemarnya di Indonesia 

akan terus meningkat, khususnya jumlah penggemar dan pengikut di akun-akun 

media sosial mereka. Jumlah pengikut yang signifikan akan berbanding lurus dengan 

keuntungan yang akan mereka peroleh kemudian hari. 



image courtesy of as roma

Uniknya, para penggemar klub-klub Eropa tersebut justru dengan sukarela melakukan 

apa yang “diminta” oleh manajemen klub. Mereka secara sukarela menggelontorkan 

uang yang tidak sedikit untuk membeli segala pernak-pernik – yang sesungguhnya 

tidak sungguh-sungguh diperlukan – demi menyandang status sosial sebagai 

penggemar sejati. Hal itu mungkin yang masih amat jarang ditemui di tatanan sepak 

bola lokal.

Dilihat dari beberapa aspek, sesungguhnya sepak bola lokal tidak kalah menarik 

dibanding sepak bola Eropa yang kerap Anda ikuti di televisi. Terlepas dari betapa 

amburadulnya segala sistem yang mengiringi, ada beberapa hal yang mungkin hanya 

akan Anda dapatkan jika Anda mengikuti kompetisi sepak bola lokal – atau paling tidak 

menyaksikan langsung dari stadion, salah satunya adalah atmosfer rivalitas yang 

nyata. Bukan, bukan yang semu seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kelompok 

suporter yang kerap bertikai mengatasnamakan kelompok suporter resmi klub-klub 

Eropa itu.

Serang, ibu kota di Provinsi Banten, jaraknya kurang lebih 50 km dari Pantai Anyer, dan 

60 km dari ibu kota negara, Jakarta. Di sana ada sebuah klub sepak bola bernama 

Perserang yang didirikan pada 1958. Dibandingkan dengan beberapa klub yang punya 

nama dan rekam sejarah di Indonesia, seperti Persija, Persib, Persebaya, bahkan Persis 

Solo, mereka tidak sebanding. Sulit bicara prestasi jika mereka lebih banyak berkutat di 

divisi bawah kompetisi lokal. Prestasi terkini mereka adalah turut menyumbang 

pemain untuk timnas U-19 yang akan bertanding di Myanmar bulan Oktober, Ravi 

Murdianto. 

Namun, untuk urusan di lapangan. Perserang dan beberapa klub divisi bawah lain tidak 

kalah dibanding klub lokal yang lebih punya nama – yang kerap menyajikan atmosfer 

luar biasa. Sebuah pertandingan antara Perserang versus Pelita Krakatau Steel di 

Stadion Maulana Yusuf, kandang Perserang, pada medio 2007, menyajikan sebuah 

Mereka secara sukarela menggelontorkan uang yang tidak sedikit 
untuk membeli segala pernak-pernik – yang sesungguhnya tidak 
sungguh-sungguh diperlukan – demi menyandang status sosial sebagai 
penggemar sejati. 

foto: Fernando Randy - BOLA



atmosfer yang menurut saya sungguh menegangkan sekaligus mengerikan. Maklum, 

keduanya saling beradu gengsi soal siapa penguasa Banten sesungguhnya. Ketika rehat 

antarbabak, sebuah momen yang entah dari mana asal muasalnya membuat penonton yang 

hadir kocar-kacir dan panik. Ada sedikit gesekan antarpendukung yang menimbulkan 

kekalutan. Anehnya, beberapa dari mereka yang menjadi sumber kericuhan itu bahkan 

sukses lolos ke dalam dengan membawa senjata tajam. Saya dan beberapa yang lain lantas 

memutuskan untuk menghindar dan meninggalkan stadion tak lama begitu babak kedua 

dimulai. Hal itu mungkin bukan manifestasi kekerasan yang kerap jadi simbol 

pemberontakan di beberapa negara Eropa, meski tidak menutup kemungkinan itu adalah 

perwujudan sempurna mentalitas jawara yang mengakar di kultur masyarakat Banten. Apa 

pun alasannya, membawa senjata tajam masuk ke stadion tentu bukan hal yang 

diperkenankan, bukan? Namun, alasan itu nyatanya tidak membuat saya dan beberapa 

penggemar sepak bola lain kapok untuk menonton langsung di stadion.

Di Jakarta, atmosfer rivalitas yang sudah mengakar juga bisa Anda rasakan. Minggu (10/8), 

Stadion Gelora Bung Karno menghelat pertandingan lanjutan antara Persija melawan 

Persib. Larangan kepada para penggemar Persib untuk datang sudah diumumkan oleh pihak 

berwajib. Namun, tentu hal itu tidak menjamin apa pun. Melarang pendukung Persib untuk 

datang mendukung meski nyawa taruhannya hanyalah kesia-siaan. Bagi bobotoh, salah satu 

hak asasi mereka adalah berteriak dan mendukung Persib di mana saja dan kapan saja. Hal 

itu kemudian terbukti di tengah laga, di mana ada beberapa orang yang disebut sebagai 

pendukung Persib yang menyusup di antara kerumunan pendukung Persija dan akhirnya 

menjadi bulan-bulanan.

Isu yang berkembang ketika itu adalah mangkatnya salah satu sosok penting kelompok 

penggemar Persib, Ayi Beutik. Salah satu tujuan saya untuk datang ke stadion adalah 

mengetahui respons para penggemar Persija terhadap kabar tersebut. Satu, dua, tiga, 

hingga sekitar 30-an orang berhasil saya tanyai soal tanggapan mereka. Meski singkat, 

sebuah kesimpulan dapat ditarik. Mereka tak sungguh-sungguh peduli terhadap Ayi karena 

ia adalah pentolan kelompok pendukung tim lawan, tim rival. Sesederhana itu.

“Anehnya, beberapa dari mereka yang menjadi sumber kericuhan itu bahkan 

sukses lolos ke dalam dengan membawa senjata tajam!”



Rivalitas yang mengakar, atau mungkin memang diciptakan, menembus batas kemanusiaan dan 

mengikis empati. Meski pada awal pertandingan sempat diawali dengan mengheningkan cipta, 

sesungguhnya apa yang terjadi di stadion sangat jauh dari kondisi hening. Tempik sorak dan sumpah 

serapah terus mengalir pada momen yang seharusnya hening tersebut. Detik beralun menjadi menit, 

sorak menjurus serapah tak jua surut.

Ketika pertandingan berlangsung pun suasana khas duel Persija versus Persib terjadi. Ejekan, 

cemoohan, dan hinaan untuk tim kebanggaan warga Bandung itu terus terdengar. Agak was-was 

rasanya, apalagi bagi saya yang kecil dan besar di Serang yang sesekali mengucapkan kalimat spontan 

dalam bahasa Sunda. Tribun khusus yang diperuntukkan bagi awak media justru dipenuhi pendukung 

Persija. Bercampur aroma apek dan bau alkohol, semua menyatu. Berkali-kali saya menahan diri untuk 

melampiaskan ekspresi ketika kedua tim memiliki peluang, hingga akhirnya peluit panjang mengiringi 

embusan napas lega karena pertandingan berakhir.

Tak hanya suasana yang menegangkan yang bisa Anda dapati jika pergi langsung ke stadion. Ada warna 

lokal lain yang tak bisa Anda temui di banyak tempat. Seperti yang terjadi di Gresik, Jawa Timur, 

misalnya. Salah seorang pemandu pertandingan Gresik United memiliki tingkah polah jenaka. Ketika 

menyebutkan susunan pemain yang akan berlaga, ia akan mengucapkannya dengan tergagap-gagap 

menirukan cara salah satu komedian di televisi swasta.

Di Semarang ada hal lain yang tak kalah unik. Masih berkutat soal pemandu pertandingan. Seorang pria 

bernama Mas Tatoet yang sudah 20 tahun bekerja rangkap sebagai pemandu pertandingan PSIS 

sekaligus anggota salah satu orkes melayu. Ia punya kebiasaan unik ketika ada kericuhan, baik 

antarpemain maupun antarpenonton. Ia kerap mengajak para penonton bernyanyi lagu-lagu nasional, 

seperti Padamu Negeri dan Gugur Bunga. Jika dua lagu tersebut tak membawa aura positif, mas Tatoet 

akan segera mengajak orang-orang yang hadir untuk bershalawat!

Hal-hal yang lebih baik dari itu mungkin bisa Anda jumpai ketika berkesempatan untuk pergi ke Eropa 

mengunjungi klub kebanggaan Anda di sana, dengan keteraturan dan kepatutan lainnya. Namun, tidak 

semua memiliki keberuntungan seperti itu. Hal ini bukan untuk menghakimi soal siapa yang lebih mulia, 

dan lebih baik, seperti yang diungkapkan oleh Zen RS di dalam esainya yang komprehensif soal rabun 

dekat dalam menonton sepak bola. Bukan pula untuk memantik rivalitas antarpenggemar sepak bola 

lokal maupun mancanegara, karena seperti yang dikatakan oleh Peter Jackson, bahwa rivalitas tidak 

menolong siapa pun. Ini soal keinginan Anda untuk mengubah keberuntungan itu. Keberuntungan yang 

mungkin tidak begitu banyak menghabiskan uang Anda.

Penulis merupakan jurnalis sepak bola di salah satu media nasional, bisa dihubungi melalui akun 

twitternya @zekhonya.



QUO VADIS
AGAINST
MODERN
FOOTBALL?
Sepak bola dan bisnis seakan menjadi dua hal yang tak terpisahkan dewasa ini. 

Suntikan modal dari investor asing asal Timur Tengah dan Rusia, iklan logo 

perusahaan di kaos tim, serta penjualan hak nama stadion kepada korporasi multi-

nasional menjadi hal yang lumrah terjadi di liga-liga papan atas Eropa, terutama Liga 

Primer Inggris dan Liga Primera Spanyol.

Gelimangan dana yang berjumlah ratusan juta dolar tersebut merupakan indikasi 

bahwa sepak bola telah menjadi sebuah indsutri bisnis yang menguntungkan bagi 

segenap pelakunya. Tak heran kini banyak kalangan yang melabeli dunia sepak bola 

dengan istilah sportainment. Olahraga yang telah dikemas sedemikian rupa agar 

menjadi tontonan yang menghibur, menarik, dan dapat menghipnotis jutaan 

penonton setia untuk terus mengikuti perkembangan dan menjadikannya sebagai 

bagian dari kebutuhan. Sehingga pada akhirnya, para penonton yang telah 

“terhipnotis” tersebut bersedia untuk menghabiskan sebagian kapital yang dimiliki 

untuk membeli cindera mata klub, replika kostum, pernak pernik, maupun 

berlangganan saluran TV tertentu demi mendukung tim pujaan yang berjarak ribuan 

mil dari tanah air tercintanya. Sepak bola dianggap telah bertransformasi sebagai 

sebuah komoditas, agen dari modernisasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kapitalisme dan globalisasi.
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Namun, seperti yang dikatakan oleh politisi AS, Robert Kennedy, sebuah 

perubahan tidak akan pernah lepas dari sebuah pro-kontra. Perubahan akan 

selalu menghasilkan musuh. Perputaran uang yang semakin meningkat di satu 

sisi menguntungkan sepak bola dari sisi komersial, infrastruktur, dan kualitas 

dari tayangan. Namun, di sisi lain aspek bisnis dianggap telah mendominasi 

sendi-sendi penyelenggaraan kompetisi sepak bola hingga menghilangkan 

“esensi” dari permainan itu sendiri.

Di sinilah muncul pertanyaan di benak penulis. Apakah sebenarnya esensi dari 

permainan sepak bola itu sendiri? Bukankah tidak lebih dari tata cara bermain 

yang sportif dan fair play seperti yang selalu didengungkan FIFA di setiap 

pertandingan? Atau adanya suporter yang datang ke stadion untuk bersorak 

sorai mendukung tim kesayangan? Bukankah elemen-elemen tersebut masih 

ada di era sepak bola yang dianggap telah didestruksi oleh cengkraman 

modernisasi? 

Jika kita menilik manifesto dari gerakan Against Modern Football (AMF) yang 

sedang menggelora di daratan Eropa, harga tiket yang melambung tinggi 

merupakan isu utama yang diprotes secara keras, terorganisir, dan besar-

besaran oleh para suporter. Isu-isu lain yang diangkat, dalam skala yang jauh 

lebih minor, ialah pembatasan gaji para pemain primadona, peningkatan 

keamanan tribun berdiri suporter, serta aksi dekriminalisasi fans.

Daniel Sandison, co-editor dari fanzine Stand Against Modern Football saat 

diwawancarai Sevenstreet (link terlampir di akhir artikel) menyatakan bahwa 

banyak orang merasa kecewa dan tidak puas terhadap harga tiket 

pertandingan, dan sepak bola, dalam banyak cara, diambil dari jangkauan para 

suporter fanatik yang membuat sepak bola meraih popularitas seperti 

Suporter klub-klub sepak bola di Inggris melupakan rivalitas 
mereka sejenak dan membentuk suatu aliansi untuk 
menyuarakan pembatasan harga tiket pertandingan



sekarang. Sementara itu, suporter klub-klub sepak bola di Inggris melupakan rivalitas 

mereka sejenak dan membentuk suatu aliansi untuk menyuarakan pembatasan harga tiket 

pertandingan.

Salah satunya ialah gerakan yang dinamakan Twenty’s Plenty for Away Ticket yang menuntut 

pembatasan maksimal harga tiket tandang sebesar 20 Poundsterling. Federasi Suporter 

Sepak Bola Inggris (FSF) yang mempelopori gerakan tersebut menyatakan kepada London 

Street Evening bahwa gerakan tersebut ialah simbol yang menegaskan para pendukung 

tidak bisa selamanya “diperas”. Dengan pemasukan sebesar 5,5 miliar poundsterling dari 

penjualan hak tayang kepada media lokal saja, klub seharusnya mampu memotong 600 

poundsterling dari tiket musiman setiap fans. Dengan meningkatnya sisi finansial klub, 

loyalitas fans harus mulai dihargai dengan harga tiket pertandingan yang terjangkau. 

Segala macam aspirasi yang disuarakan oleh AMF atau gerakan-gerakan suporter serupa 

tidaklah salah. Sepak bola memang game of the people, dan sudah seharusnya setiap orang 

memiliki akses untuk menikmati atmosfir dan keindahan dari pertandingan sepak bola 

secara langsung di stadion. Walaupun belum tertulis di Deklarasi Universal HAM PBB, 

namun begitulah peraturan tak tertulis yang tampaknya diamini oleh penggemar sepak bola 

di dunia. Hal tersebut lah yang mendasari protes yang dilakukan oleh suporter sepak bola 

Indonesia saat pertandingan diputuskan tidak boleh dihadiri suporter karena 

ketidakmampuan aparat keamanan untuk menjamin kondusivitas para penonton, terutama 

di laga-laga yang terkenal panas dan sarat rivalitas macam Persija vs Persib atau Persebaya vs 

Arema. 

“Tanpa suporter yang datang ke stadion, menyuguhkan nyanyian-nyanyian 

dukungan, sindiran dan ejekan ke tim lawan, serta koreografi yang atraktif, 

sepak bola akan terasa hambar dan kehilangan gairahnya”



Meminjam istilah Jock Stein, pelatih Celtic dan Skotlandia 

legendaris, football is nothing without fans. Tanpa suporter yang 

datang ke stadion, menyuguhkan nyanyian-nyanyian dukungan, 

sindiran dan ejekan ke tim lawan, serta koreografi yang atraktif, 

sepak bola akan terasa hambar dan kehilangan gairahnya. Namun 

pada akhirnya, suporter sepak bola haruslah realistis terhadap 

fenomena globalisasi dan hukum ekonomi sederhana, supply and 

demand.

Globalisasi membawa promosi pertandingan sepak bola secara 

mondial dan meningkatkan aksesibilitas transportasi, akomodasi, 

dan fasilitas penonton internasional untuk datang ke stadion. Bagi 

sebagian besar penggemar sepak bola, pergi menonton 

pertandingan klub pujaan secara langsung wajib hukumnya apabila 

mampu, bagaikan ritus ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat 

Islam. Singkatnya, semakin banyak orang yang ingin dan bisa datang 

ke stadion manapun yang diinginkan. Tidak heran apabila pada 

tahun 2012 silam, Guardian melansir data bahwa sebanyak 1.3 juta 

orang asing, atau 4% dari jumlah total orang asing yang ke Inggris, 

pergi menonton pertandingan olahraga secara langsung, dimana 

900.000 orang di antaranya menonton pertandingan sepak bola 

profesional di stadion. 

Sehingga, AMF agaknya hanyalah sebatas simbolisme dari umpatan 

dan luapan emosi para suporter fanatik yang termarjinalkan secara 

ekonomi. Suporter yang kehilangan privilege untuk membeli tiket 

musiman ataupun matchday karena lebih banyak orang berduit dari 

seluruh dunia yang ingin datang ke stadion.  AMF bukanlah sebuah 

gerakan perlawanan ideologis yang ingin mewujudkan suatu sistem 

sepak bola dengan tatanan tertentu. AMF bukanlah pergerakan 

yang memprotes adanya kesenjangan antara tim papan atas dan 

papan menengah ke bawah dalam pembagian uang hak siar, 

kesenjangan uang kompensasi tim yang terdegradasi dan uang 

hadiah tim yang meraih tiket promosi, ataupun ketegasan dari UEFA 

dalam memberikan sanksi bagi pelanggar Financial Fair Play.

Sungguh disayangkan, sebuah pergerakan yang mengatasnamakan 

suporter sepak bola sejati hanya mengangkat isu-isu egoistis tanpa 

konsistensi untuk meneriakkan ketidakadilan sistem yang mungkin 

hanya berpengaruh pada tim-tim medioker. Bukan tim-tim papan 

atas berfinansial mapan, yang sangat ingin mereka tonton secara 

langsung di stadion.

Sumber informasi tambahan:

[1] Sevenstreets, The Ugly Game: Making a stand against modern 

football, David Lloyd, 31 Oktober 2012, 

http://www.sevenstreets.com/the-ugly-game/. 

[2] The Guardian, Football fans boost UK tourism, James Meikle, 

22 Oktober 2012, 

http://www.theguardian.com/travel/2012/oct/22/football-fans-

uk-tourism-figures. 

Ditulis oleh Muhammad Fidhzarian Kusuma Utama, mahasiswa 

Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, penulis bisa 

dihubungi melalui akun twitter 



The Death Match adalah mitologi. Selayaknya mitologi, ia tak menyediakan tempat 

bagi mereka yang menyoal akurasi fakta. Dibandingkan menyuguhkan segala remeh 

temeh yang mengerucut pada pembuktian kebenaran, ia lebih memihak kepada 

apa-apa yang membuat para pendengarnya, para pembacanya, bisa menghayati 

sedalam-dalamnya kejadian demi kejadian yang dikisahkan.

Sejarah The Death Match barangkali bermula dari ambisi Hitler untuk menguasai 

dunia. Mein Kamft yang berarti Perjuanganku, mencatat bahwa Adolf Hitler 

memang meyakini bahwa perluasan wilayah Jerman adalah cara yang ditempuhnya 

untuk menjamin kehidupan bangsa dan negaranya. 

Tanggal 22 Juni 1941, melalui operasi Barbarossa, Hitler dan NAZI mencapai tanah 

Soviet. Tiga bulan setelahnya, 19 September 1941, mereka berhasil menduduki Kiev 

yang kala itu menjadi ibu kota Republik Sosialis Soviet (RSS) Ukraina. Semenjak 

ekspansi Jerman, sepak bola Uni Soviet turut merasakan imbasnya. Apa boleh buat, 

mempertahankan negara dari serangan musuh jauh lebih mendesak dibandingkan 

dengan eksistensi sepak bola. Gelaran liga Uni Soviet dihentikan, kesebelasan-

kesebelasan dibubarkan, pesepak bola banting stir menjadi anggota Tentara Merah. 

Ada yang tetap memanggul senjata, ada yang harus meringkuk sebagai tawanan 

perang tentara Jerman, Wehrmacht.

Singkat cerita, invasi Jerman yang berakibat pada ketidakjelasan nasib liga nasional 

mendorong sejumlah pesepak bola yang tak bergabung dengan aksi militer untuk 

mencari peruntungan di ibukota Ukraina yang kala itu memang sudah diduduki 

tentara Jerman. Biasanya, mereka berkumpul di Kiev's Bakery Number 3 untuk 

mencari informasi lowongan pekerjaan.

MITOLOGI
THE DEATH MATCH
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Kesebelasan Start tak membutuhkan waktu yang lama 

untuk mencuri perhatian publik. Kemenangan demi 

kemenangan dalam rangkaian pertandingan kontra tim-

tim pasukan pendudukan di Ukraina seolah 

membuktikan kalau siksaan perang tak selamanya 

sanggup membuat yang terjajah menjadi pecundang.

Hidup di tengah situasi perang memang membutuhkan 

keterampilan tersendiri. Entah itu menghadapi intimidasi 

demi intimidasi yang mau tak mau kerap membikin nyali 

ciut atau mungkin menjadi karib dengan kematian yang 

tak pandang bulu. Dan di saat kondisi yang seperti ini 

pula, sepak bola memainkan peranannya. Deretan 

kemenangan yang diraih Start barangkali juga menjadi 

kemenangan bagimereka yang terjajah. Setidaknya saat 

wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan 

berakhir, saat itu pula mereka ikut menjadi pemenang.

Jerman bukannya tak was-was dengan superioritas Start 

kala itu. Kemenangan beruntun atas lawan yang 

notabene adalah anggota pasukan pendudukan cepat 

atau lambat akan mampu memantik patriotisme rakyat 

dan menjatuhkan moral pasukan Jerman. Kemenangan 

6-2 atas Hungaria pada tanggal 21 Juni 1942 berlanjut 

dengan kemenangan 11-0 atas Romania pada tanggal 5 

Mykola Trusevich yang sebelumnya menjadi penjaga gawang andalan 

Dynamo Kiev pun mendapat pekerjaan sebagai tukang sapu di toko 

roti yang dipimpin oleh seorang penggila Dynamo Kiev, Iosif Kordik. 

Tak mau membuang-buang waktu, mereka pun sepakat untuk 

membangun sebuah tim sepak bola.

Kesebelasan Start yang melegenda itu terdiri dari sejumlah mantan 

pesepak bola yang pernah bermain untuk Dynamo, seperti Alexei 

Klimenko, Mikhail Sviridovsky, Fyodor Tuytchev, Mikhail Putistin, Ivan 

Kuzmenko dan Makar Gocharenko. Selain mantan pesepak bola 

Dynamo, skuat ini juga dilengkapi oleh Vladimir Balakin, Vasil 

Sukharev dan Mikhail Melnyk yang berasal dari Lokomotif Kiev.

Konon, tentara NAZI pula yang melarang mereka untuk menggunakan 

nama Dynamo, nama yang diyakini sebagai representasi perlawan 

tentara Soviet. Lantas, kumpulan pesepak bola itu memilih nama 

kesebelasan Start, yang secara harafiah memang berarti awal. 

Barangkali, nama ini menjadi representasi dari sebuah tekad untuk 

menjalani awal yang baru dan apolitis. Barangkali.

Tepat pada 7 Juni 1942, kesebelasan Start menjalani laga pertamanya 

pada gelaran liga lokal yang kabarnya diprakarsai oleh seorang 

kolaborator bernama Georgi Shvetsov. Kesebelasan Rukh yang 

didapuk menjadi lawan pertama pun harus mengakui keunggulan 

Tsurevych dan kawan-kawan dengan skor telak 7-2. 

“..Kesebelasan Start tak membutuhkan waktu yang lama 
untuk mencuri perhatian publik..”



Juli 1942. Pun saat mereka harus berhadapan dengan tim 

yang terdiri dari pekerja rel kereta api militer, Start 

berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor 9-1.

17 Juli 1942, Start kembali menaklukan kesebelasan 

bentukan pasukan Jerman, PGS, dengan skor 6-0. Begitu 

pula saat berhadapan dengan MSG. Wal Hungaria pada 

tanggal 19 dan 21 Juli 1942, keduanya berakhir dengan 

skor 5-1 dan 3-2 bagi kemenangan Trusevych dan kawan-

kawan. Puncaknya, kemenangan atas Flakelf – 

kesebelasan milik angkatan udara Jerman, Luftwaffe - 

yang berlangsung pada tanggal 6 Agustus 1942 mau tak 

mau menjadi tanda bahaya bagi pasukan pendudukan 

Jerman. Skor akhir 5-1 tak hanya menjadikan Start 

sebagai kesebelasan yang tak terkalahkan, namun juga 

sebagai pahlawan rakyat.

Flakelf sendiri yang meminta agar pertandingan ini 

diulang. Pertandingan ulangan ini tidak digelar di Stalin 

Stadium (yang ironisnya diresmikan pada 22 Juni 1941, 

bertepatan dengan hari pertama invasi Jerman ke 

Soviet), tetapi di stadion yang kapasitasnya lebih kecil 

pada tanggal 9 Agustus 1942. Konon, yang menjadi wasit 

pada pertandingan ini adalah seorang perwira SS - 

semacam menjadi pertanda bahwa kemenangan tak bisa 

menjadi sesuatu yang pantas untuk diharapkan. 



Terkait pertandingan ini pula, beredar kabar kalau selebaran yang digunakan sebagai publilkasi untuk 

menarik animo publik minat dicetak di atas kertas yang sama dengan kertas-kertas pengumuman 

tentara NAZI. Belum lagi adanya isu penggunaan kata “revenge” yang ditulis tepat di bawah kata 

“football” pada selebaran tersebut merupakan isyarat bahwa Jerman tak menganggap laga ulang ini 

sebagai pertandingan sepak bola belaka.

Namun dalam investigasinya pada tahun 1999, mendiang James Riordan, dosen Bradford University 

yang juga diakui sebagai seorang komunis mulai melihat kejanggalan pada publikasi Starting XI 

pertandingan tersebut. Bagaikan rangkaian puzzle, keanehan bermula dari pencantuman nama 

Gundarev dan Chernega. Keduanya diklaim sebagai bagian dari kesebelasan Start dalam publikasi 

tersebut, namun anehnya pasca pertandingan keduanya menghilang tanpa jejak. Investigasi juga 

menunjukkan bahwa nama keduanya pun tidak pernah ditemukan dalam akun sepak bola manapun.

Sebelum pertandingan berlangsung, perwira SS yang ditunjuk menjadi wasit itu mendatangi ruang 

ganti Start. Kedatangan yang sepertinya menjadi sebuah isyarat kalau pertandingan ini pun akan 

menjadi milik Jerman. Beredar kabar pula kalau kala itu wasit meminta mereka untuk mengucapkan 

salam Hitler sebelum pertandingan dimulai. Namun apa boleh buat, alih-alih menuruti permintaan 

wasit, mereka justru menyerukan “FizcultHura!” – semacam salam ala prajurit Soviet yang tentunya 

menjadi antitesis dari permintaan wasit.

Dan benar saja, pertandingan tak hanya menjadi panas tetapi juga keras. Pelanggaran demi pelanggaran 

dibiarkan begitu saja tanpa mendapat peringatan apapun dari wasit. Trusevich menjadi bulan-bulanan 

skuat Flakelf. Wasit tetap tak mengindahkan peringatan Start atas banyaknya pelanggaran. Namun 

demikian, tendangan jarak jauh Kuzmenko berhasil membawa Start unggul.

Pada babak kedua, masing-masing tim mencetak dua gol. Sampai menit-menit akhir pertandingan, 

Start masih unggul dengan skor 5-3. Namun pertandingan memang belum berakhir sampai peluit 

panjang dibunyikan. Klimenko penggawa lapangan belakang Start berlari menggiring bola dari garis 

pertahanannya lantas mengalahkan pemain-pemain lawan yang berusaha menghalangi 

pergerakannya. Saat berada dalam posisi satu lawan satu dengan penjaga gawang, Klimenko bukannya 

melesatkan tendangan keras ke arah gawang. Ia justru membalikkan badan dan menendang bola ke 

lapangan tengah. Wasit meniup peluit panjang, pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk 

kemenangan Start dan Jerman kembali dipermalukan.

Seminggu setelahnya, kesebelasan Start kembali menjalani laga kontra Rukh. Kali ini mereka kembali 

berhasil mengalahkan Rukh dengan skor telak 8-0. Namun demikian, beberapa pesepak bola Start harus 

ditangkap dan ditahan di penjara Gestapo. Mereka dituduh sebagai pembelot dengan menjadi agen 

NKVD. Bukan tuduhan yang tak masuk akal jika mengingat bahwa Dynamo didanai oleh satuan polisi 

sebelum perang meletus.



Mykola Korotkyfh adalah salah satu pemain Start yang harus mendekam sebagai tawanan 

perang. Kemungkinan besar Korotkyh tewas karena mendapati penyiksaan berat selama 

menjadi masa tahanan. Ivan Kuzmenko, Oleksey Klimenko dan Mykola Korokykh juga 

diasingkan di kamp-kamp kerja paksa dan meninggal pada peristiwa eksekusi masal di Babi 

Yar yang termahsyur itu. 

Kabar menyoal The Death Match muncul ke permukaan saat Izvestiya menjadi surat kabar 

pertama yang mengangkat berita soal eksekusi beberapa pesepak bola Dynamo pada 

tanggal 16 November 1943. Selanjutnya pada tahun 1958, giliran Petro Severov yang 

menulis artikel “The Last Duel” yang berkisah tentang pertandingan ini di koran Evening 

Kiev.

Walaupun kisah ini menjadi sangat populer, apa yang sebenarnya terjadi pada The Death 

Match masih menjadi tanda tanya, termasuk soal kematian para pesepak bolanya. Terlebih 

lagi karena Makar Goncharenko, narasumber terpercaya yang juga bergabung dengan 

kesebelasan Start juga telah meninggal pada tahun 1998 lalu. Bagaimanapun kisah yang 

sebenarnya, The Death Match menjadi bukti bahwa sehebat-hebatnya sepak bola, tak 

jarang ia juga menjadi hal yang memuakkan. Digunakan sebagai propaganda, digunakan 

sebagai selubung atas rivalitas yang tak ada hubungannya dengan sepak bola itu sendiri.

Oleh Marini Anggitya

Penulis merupakan penentang pembagian kelas hipster dan jongos bola, bisa dihubungi 

melalui akun twitter @marinisaragih



l i f e i s b e a u t i f u l



i t ’ s a b o u t l o v e



it’s about helping others



i t ’ s a b o u t r e s p e c t



it’s about taking a big step



it’s about being who you are



life is football



 MILLWALL DENGAN WEST HAM UNITED

Matt Buckner, seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di jurusan 

jurnalisme Universitas Harvard terpaksa harus melupakan mimpinya untuk 

menyelesaikan studinya akibat ditemukannya obat-obat terlarang di 

kamarnya. Ia pun memilih untuk pindah ke London, yang kemudian 

mempertemukannya dengan Pete Dunham, seorang pemuda Inggris yang 

notabene adalah bagian dari kelompok hooligan lokal bernama Green 

Street Elite, bagian dari pendukung West Ham United garis keras. Sebuah 

pertemuan yang akhirnya membawanya turut serta ambil bagian dalam 

salah satu perseteruan tanpa henti antara dua klub London yang 

terpisahkan oleh sungai Thames, Millwall vs West Ham.

PERSETERUAN ABADI
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Paragraf di atas adalah sinopsis dari 

film berjudul Green Street Hooligans 

yang dibintangi oleh Elijah Wood, 

yang sejatinya adalah seorang 

pendukung West Ham.Perseteruan 

abadi antar kedua klub London 

tersebut bermula ketika sebuah klub 

sepak bola bernama Millwall Athletic 

merajai kompetisi diluar FA pada awal 

abad ke 20. Lions of the South, julukan 

Millwall, bahkan menolak undangan 

FA untuk bergabung berkompetisi. 

Perlu diketahui, skuat Millwall saat itu 

terdiri dari para buruh dan pekerja 

galangan kapal.

 Sementara itu dalam radius 5 

km dari markas Millwall di daerah East 

End, para pekerja dan buruh pabrik 

besi juga ingin mempunyai sebuah 

klub sepak bola sehingga lahirlah 

Thames Ironworks, cikal bakal West 

Ham United. Segera kedua tim ini 

bersua dalam liga regional East End, 

sebuah awal mula perseteruan 

berusia puluhan tahun. West Ham 

United sebagai klub yang lahir 

belakangan akhirnya memutuskan 

untuk memindahkan kandang mereka 

dengan tujuan mencari dukungan dan 

kemudian berhasil tumbuh dengan 

jumlah pendukung yang terus 

bertambah. Hal ini dikarenakan 

keberhasilan mereka menembus laga 

puncak Piala FA dan promosi ke Divisi 

Satu Liga Inggris saat itu.

 Sementara Millwall pun juga 

melakukan langkah serupa, hanya saja 

yang mereka lakukan adalah keluar 

dari daerah London Timur ke bagian 

selatan dari ibukota Inggris tersebut. 

Tujuh kilometer dan sungai Thames 

adalah dua hal yang memisahkan 

antara markas kedua tim tersebut. 

Menjelang terjadinya Depresi Besar 

pada akhir 1920-an mulai sering 

terjadi pemogokan di beberapa 

galangan kapal dan pabrik-pabrik di 

Inggris. Ketegangan antar pekerja dua 

galangan kapal yang kebetulan berisi

pendukung Millwall dan West 

Ham pada tahun 1926, disebut-

sebut menjadi ketegangan 

pertama yang menghiasi sejarah 

kedua klub.

 Kedua kubu pendukung 

ini diwakili oleh Inter City Firm 

dan Bushwackers. Inter City Firm 

mendeklarasikan dirinya sebagai 

pendukung setia The Irons, West 

Ham United sejak awal 1970-an. 

Nama InterCity sendiri diambil 

dari nama kereta yang selalu 

m e r e k a  g u n a k a n  j i k a  

menyambangi kandang lawan 

guna mendukung The Hammers. 

Green Street dan Barking Road 

adalah nama jalan tempat 

supporter The Hammers berasal 

serta berkumpul jelang laga 

kandang yang dihelat di Boleyn 

Ground. Tak jadi pertanyaan lagi 

dari mana judul film Green Street 



Hooligans tersebut berasal. Inter City Firm 

sendiri mempunyai chant yang berjudul 

“I'm Forever Blowing Bubbles”. Tak heran 

rasanya bila kita acapkali melihat adanya 

gelembung-gelembung sabun yang 

beterbangan kala menonton West Ham 

United berlaga dihadapan publiknya 

sendiri.

 Berdiri di seberang sungai Thames 

yang membelah kota London, sebuah kubu 

pendukung yang berikrar akan mendukung 

Millwall selamanya, F-Troops. Seiring 

berjalannya waktu mereka berganti nama 

menjadi Millwall Bushwackers yang dikenal 

sebagai salah satu suporter paling beringas 

seantero Inggris Raya. Setali tiga uang 

dengan Inter City Firm, Bushwackers juga 

didirikan pada awal dekade 1970-an.  

 Salah satu kejadian yang paling 

santer diberitakan sebagai salah satu 

peristiwa terkelam dalam sejarah 

perseteruan kedua klub London tersebut 

adalah tewasnya Ian Pratt. Pada tahun 

1976 terjadi bentrokan di stasiun New 

Cross yang berakhir tragis: seorang Millwall 

Bushwackers tewas terlindas kereta yang 

belakangan diketahui bernama Ian Pratt. 

Kedua kubu mempunyai pendapat yang 

berbeda ketika ditanyai penyebab 

meninggalnya pendukung Millwall garis 

keras tersebut. Tak perlu menunggu lama 

bagi para pendukung Millwall untuk 

merespon kejadian itu.

 Beberapa hari usai tragedi tersebut 

terjadi, selebaran menyebar di kawasan 

Cold Blow Lane, daerah suporter Millwall 

bermukim. Dalam selebaran tersebut 

terpampang wajah Ian Pratt, dengan text 

yang sangat jelas bertuliskan: “Seorang 

pendukung West Ham harus dibunuh 

pekan depan demi  membalaskan 

dendamnya”. Millwall dan West Ham 

memang dijadwalkan bertemu di Upton 

Park sepekan setelahnya.

 Meski kedua kubu suporter 

berseteru bak pasukan SS milik Adolf Hitler 

dan pasukan Beruang Merah Joseph Stalin, 

namun nyatanya kedua tim, yakni Millwall 

dan West Ham United terbilang jarang 

bertemu di lapangan hijau. Dari data yang 

tercatat, meski telah berdiri dan berseteru 

lebih dari 100 tahun yang lalu, mereka 

hanya bertemu dalam ajang resmi FA 

sebanyak 28 pertandingan.Dari sejumlah 

laga tersebut, The Hammers masih unggul 

atas Millwall yang memang berada di 

bawah level mereka. Sepuluh kemenangan 

menjadi milik West Ham, tujuh laga 

menjadi milik The Lions sementara 11 laga 

sisanya berlangsung imbang. Dari kesemua 



laga tersebut, hanya 2 laga yang berlangsung di divisi teratas yakni 

Divisi Satu musim 1988/89 yang keduanya berhasil dimenangkan 

oleh pasukan Upton Park dengan skor 3-0 dan 1-0.Sejak awal 

berdirinya kedua tim hingga sekitar tahun 1930 keduanya hanya 

berlaga di liga amatir. Dalam kurun waktu 4 dekade tersebut, 

keduanya telah bertemu hampir 100 pertandingan. 

 Pertemuan terkini kedua tim berlangsung saat keduanya 

berkubang di divisi yang sama yakni Championship pada musim 

2011/12. The Irons dan The Lions berbagi hasil imbang saat 

keduanya bertemu di paruh pertama yang dilangsungkan di The 

Den. Hal tersebut membuat Millwall memperpanjang rekor tak 

terkalahkannya atas West Ham saat berlaga di kandang yang telah 

berdiri sejak 23 tahun sebelumnya. Terakhir kali pasukan The 

Lions tumbang di kandang sendiri dari The Irons adalah pada 1989 

ketika gol tunggal Paul Ince berhasil membungkam puluhan ribu 

pendukung Millwall. Sementara pertemuan terakhir kedua tim 

terjadi saat 10 pemain tuan rumah West Ham berhasil 

menjungkalkan tamunya 2-1 kala keduanya bersua di Boleyn 

Ground, 4 Februari 2012.

 Pahlawan final Liga Champions 1999 milik Manchester 

United, Teddy Sheringham adalah satu dari sekian nama yang 

pernah membela kedua kubu. Meski nama Sheringham 

melambung ketika membela Tottenham Hotspur, namun ternyata 

mantan penyerang timnas Inggris ini mengawali karir di Millwall 

sejak berusia 16 tahun. Ia bermain dalam lebih dari 200 laga dan 

mencetak lebih dari 100 gol. Hal ini menjadikan Sheringham 

sebagai salah satu legenda klub dan menempati posisi kedua 

dalam daftar pencetak gol bagi Millwall sepanjang masa. West 

Ham United menjadi klub yang diperkuatnya dalam kurun waktu 

2004-2007. Ia bermain dalam 76 laga dan mencetak 28 gol bagi 

The Hammers.

Sebuah pesawat pribadi pernah terbang di atas DW stadium, 

kandang milik Wigan Athletic, pada tanggal 15 Mei 2011. Pesawat 

tersebut membawa tulisan yang menyebutkan: “Avram Grant – 

Millwall Legend”. Usut punya usut, ternyata para pendukung 

Millwall mengumpulkan uang untuk menyewa pesawat dan 

menerbangkan text tersebut guna menyambut terdegradasinya 

West Ham ke divisi Championship. Pada laga tersebut The 

Hammers yang sempat unggul 2-0 pada babak pertama harus 

mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 2-3 dari tuan rumah 

dan menerima nasib terjun ke divisi yang sama dengan Millwall.

Oleh Galih Satrio Pinandito, penulis bisa dihubungi melalui akun 

twitternya @galihsatrio



Pada tahun 2003, ketika tim asuhannya, AZ Alkmaar baru saja dihajar 1-5 oleh Roda JC Kerkrade, Co Adriaanse 

mengeluarkan pernyataan legendaris yang ia gunakan untuk membalas kritikan media dan para pengamat atas 

kekalahan tersebut. “Jurnalisme Papan Skor” adalah istilah yang digunakan Adriaanse untuk menyerang balik para 

kritikusnya tersebut. Sebabnya adalah, pelatih kawakan ini merasa timnya bermain baik dan skor yang terpampang di 

papan skor tak mencerminkan apa yang terjadi sepanjang pertandingan.

Tanggal 15 Juni 1982 di Nuevo Estadio, Elche, Spanyol, waktu menunjukkan hampir jam 11 malam, dan papan skor 

stadion menunjukkan angka 10-1 untuk keunggulan Hungaria atas El Salvador.

Skor fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau diulang setelahnya. Di hadapan 23.000 orang kala itu, 

sejarah tercipta. Itulah pembantaian terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Perbedaan skor yang kelewat mencolok 

tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: apakah El Salvador merupakan tim terburuk yang pernah berlaga di 

Piala Dunia?

EL SALVADOR 
1982

DEKONSTRUKSI MITOS
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“Jurnalisme Papan Skor” akan dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban “ya”. Toh, 

faktanya merekalah satu-satunya tim yang kemasukan 10 gol di putaran final Piala Dunia. Namun, seperti yang 

sudah seringkali disebut, angka memang tak terbantahkan, namun ia tak bisa menceritakan semuanya. Ada 

terlalu banyak variabel yang kemudian membentuk narasi-narasi hingga akhirnya memunculkan angka 10-1 di 

papan skor stadion kandang klub Elche tersebut.

Seperti halnya kasus Mwepu Ilunga (Zaire) yang menendang bola tendangan bebas Rivelino di Piala Dunia 1974, 

publik menuduh El Salvador tidak bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar. Perlu diingat pula, di Piala 

Dunia 1974, Zaire juga sempat dihantam Yugoslavia sembilan gol tanpa balas. Sebelum dipecahkan oleh El 

Salvador di 1982, itulah kekalahan terburuk sebuah tim di putaran final Piala Dunia. Pelatih Belgia saat itu, Guy 

Thys bahkan sempat berujar, “El Salvador adalah aib terburuk FIFA.”

Akan tetapi, benarkah El Salvador memang seburuk itu? Kalau mereka memang seburuk itu, bagaimana mungkin 

mereka mengalahkan Meksiko yang kala itu diperkuat legenda Real Madrid, Hugo Sanchez? Atau bagaimana 

mungkin mereka menjadi satu-satunya tim Amerika Tengah kala itu yang sanggup dua kali lolos ke putaran final 

Piala Dunia?

El Salvador adalah negara terkecil sekaligus berpenduduk paling padat di Amerika Tengah. Negara ini jauh dari 

kata aman, damai, dan tentram. Ketika kita berbicara tentang El Salvador, imej yang muncul adalah geng 

bersenjata dengan tato di sekujur tubuh yang menyesaki penjara-penjara ibukota mereka, San Salvador. Selain 

itu, negara ini juga sangat akrab dengan peperangan dan pertumpahan darah.

Dalam dua kali kelolosan mereka ke Piala Dunia, keduanya diwarnai oleh pertumpahan darah. Kelolosan mereka 

untuk pertama kali terjadi pada Piala Dunia 1970, mereka sempat terlibat Perang 100 Jam dengan tetangga 

mereka, Honduras. Kemudian, di tahun 1982, perang saudara sedang berkecamuk di negara yang juga cukup 

akrab dengan gempa bumi. Ketika itu, pemerintah militer, dengan dukungan dari Amerika Serikat, memerangi 

gerilyawan sayap kiri yang menolak mengakui pemerintahan hasil kudeta 1979 tersebut.

Sementara lolosnya El Salvador ke Piala Dunia 1982 rasanya barangkali seperti keberhasilan Irak menjuarai Piala 

Asia 2007 lalu. Negara mereka sedang berkecamuk hebat dan sepak bola sudah barang tentu bukan prioritas 

utama. Jangankan untuk lolos ke putaran final, untuk bisa memainkan laga-laga kualifikasi tanpa halangan saja 

sudah setengah mati sulitnya.

Seringkali para pemain El Salvador ini terlambat datang ke tempat latihan. Bukannya malas atau tak 

bersemangat. Para pemain ini kerap kali harus membantu para korban luka yang bergelimpangan di pinggir-

pinggir jalan. Kadang, mereka juga dimintai tumpangan oleh para tentara yang tercecer dari kelompoknya. Hal-

hal non-teknis macam ini membuat wacana lolos ke Piala Dunia sekalipun menjadi tak ada. Ada hal yang jauh 

lebih penting yang sedang mereka hadapi di depan mata.



Tak disangka, situasi tak mengenakkan yang jadi santapan sehari-hari mereka di negeri sendiri justru tak berpengaruh bagi 

penampilan La Azul y Blanco di kualifikasi Piala Dunia. Mereka membuka perjalanan dengan dua kemenangan beruntun atas 

Panama. Di ibukota Panama, San Jose, mereka menang 3-1, sementara di laga kedua di San Salvador, La Selecta menang 

dengan skor yang lebih telak, 4-1. Setelah itu, di 10 pertandingan berikutnya, mereka hanya kalah dua kali, yakni dari 

Honduras dan Kanada hingga akhirnya mereka menjadi pendamping Honduras untuk berangkat ke putaran final Piala Dunia.

Satu pertandingan kualifikasi yang paling berkesan bagi para pemain El Salvador adalah laga melawan Meksiko di 

Tegucigalpa, ibukota Honduras, yang mereka menangi dengan skor tipis 1-0. Bek El Salvador kala itu, Miguel Diaz Arevalo, 

dalam wawancaranya dengan Martin Mazur untuk FourFourTwo mengenang, “Para pemain Meksiko berpikir kami main 

sepak bola memakai bola berbentuk kotak. Kami kemudian memberi pelajaran kepada Hugo Sanchez dan teman-temannya. 

Kalau kalian membaca di surat kabar, di situ diceritakan bahwa banyak penggemar Meksiko yang bunuh diri setelah kalah dari 

kami.”

Kemenangan itu memang begitu mengesankan. Meksiko adalah kekuatan terbesar zona CONCACAF kala itu bersama 

Honduras. Keberadaan Hugo Sanchez sendiri sudah mampu menggetarkan lawan-lawan mereka. Di laga kontra El Salvador 

tersebut, Meksiko memang mengurung habis pertahanan El Salvador, namun, mereka justru kemudian kecolongan lewat 

skema serangan balik. Adalah Ever Hernandez pemain yang mencetak gol di pertandingan bersejarah tersebut.

Sebetulnya, ketika itu posisi El Salvador sudah di ujung tanduk usai kalah dari Kanada di pertandingan sebelumnya. 

Kemenangan atas Meksiko tersebut memberi El Salvador momentum kedua untuk bangkit dan kemudian memastikan diri 

lolos ke Spanyol.

Perjuangan mereka tak berhenti sampai di situ. Lolos ke putaran final bukan berarti pekerjaan mereka selesai. Malah, 

kelolosan ini justru menjadi awal bagi perjalanan yang jauh lebih melelahkan dan memuakkan. Ada banyak sekali hal tak 

mengenakkan yang harus dialami tim El Salvador baik dalam perjalanan ke Spanyol, maupun sesudah sampai di sana.

Piala Dunia 1982 adalah salah satu Piala Dunia terbaik dan paling romantis yang pernah ada. Di sana terkumpul juara 

bertahan Argentina dengan Maradona dan Kempes, Jerman dengan Breitner dan Rumeniegge, Prancis dengan Platini dan 

Giresse, Italia dengan Rossi dan Tardelli, Brasil dengan Socrates dan Zico, dan masih banyak lagi. Sementara, El Salvador 

sendiri tergabung dengan Argentina, runner-up Kejuaraan Eropa, Belgia, dan Hungaria, salah satu tim paling produktif dalam 

sejarah Piala Dunia.



El Savador datang dengan komposisi skuat yang kebanyakan berstatus semi-profesional dan bermain di liga lokal. El 

Salvador di atas kertas jelas tak ada apa-apanya dibandingkan calon lawan-lawannya tersebut. Apalagi, ketika itu, 

presiden Federasi Sepak Bola El Salvador (FESFUT), Felix Mayorga Castillo, memutuskan untuk hanya 

memberangkatkan 20 pemain dari jatah maksimum 22 pemain. Sebagai ganti dua pemain yang ditinggalkan 

tersebut (Gilberto Quinteros dan Miguel Gonzalez), FESFUT memberangkatkan dua ofisial yang menurut sang 

penjaga gawang, Luis Mora, tak pernah sekalipun hadir di pertandingan El Salvador! Kedua pemain tadi akhirnya ikut 

ke Spanyol dengan uang hasil patungan para pemain akan tetapi mereka tak boleh diikutkan dalam kegiatan resmi 

karena tidak terdaftar secara resmi.

Sebelum bertolak ke Spanyol, tim El Salvador diharuskan mengikuti jadwal latih tanding yang cukup padat dalam 

waktu yang sangat mepet. Hanya delapan hari sebelum pertandingan pertama kontra Hungaria, tim El Salvador 

masih harus melakoni latih tanding melawan Gremio di San Salvador. Setelah itu, mereka bertolak ke Guatemala, 

Kosta Rika, Republik Dominika, baru akhirnya sampai di kota Madrid. Rute perjalanan panjang dengan beberapa kali 

penerbangan sambungan ini membuat rombongan tim baru sampai di Spanyol tiga hari jelang laga perdana. 

Bandingkan dengan Honduras yang sudah tiba di Spanyol sebulan sebelum pertandingan pertama.

Tiba di bandara Barajas, Madrid, dengan kondisi lelah dan mengidap jetlag, sambutan yang 

didapat kontingen El Salvador pun tak mengenakkan. Rupanya, ada salah paham antara pihak 

bandara dengan penyelenggara Piala Dunia. Pihak bandara tidak diberitahu sebelumnya 

bahwa tim yang lolos ke Piala Dunia adalah El Salvador, sehingga ketika itu, rombongan El 

Salvador tak diperkenankan menggunakan ruang tunggu VIP. Tiga jam lamanya mereka 

menunggu penerbangan sambungan ke Alicante dengan duduk-duduk di lantai ruang tunggu 

reguler.

Keberhasilan mereka tiba di Spanyol itu sendiri sudah merupakan “prestasi” tersendiri 

karena ternyata, sebelum berangkat, mereka harus menghadapi masalah klasik 

persepakbolaan negara dunia ketiga: gaji yang belum dibayar. Sebagian pemain menolak 

untuk berangkat apabila mereka belum menerima gaji selama enam bulan yang belum 

dibayarkan. “Beruntung,” kata bek Francisco Jovel, “salah seorang pejabat di pemerintahan 

kemudian mengambil sebagian dana pendidikan untuk melunasi hak-hak para pemain. Saya 

yang ditugasi mengambil uang ke bank harus berlarian agar tak ketinggalan pesawat.”

Setelah sedikit terlunta-lunta di bandara Barajas tadi, kontingen kemudian berhasil tiba di 

Bandara Alicante dengan selamat. Namun, situasi tak mengenakkan kembali mereka alami 

setibanya di Alicante. Saking tak ada yang menyangka kalau El Salvador bisa lolos ke putaran 

final Piala Dunia, warga Alicante yang menyambut rombongan di bandara justru melambai-

lambaikan bendera Meksiko karena mereka pikir yang mereka sambut adalah tim Meksiko! 

Belum lagi bus yang mengangkut mereka tak mencantumkan El Salvador sebagai penanda. 

Tim El Salvador betul-betul datang ke Spanyol sebagai nobody.

Masalah penyambutan itu akhirnya bisa mereka sikapi dengan lapang dada dan mereka 

kemudian kembali memfokuskan diri untuk segera bersiap menghadapi pertandingan 

pertama. Rombongan akhirnya berhasil mendapatkan penginapan di sebuah pondok 

berburu di pinggir kota Alicante. Mereka memilih daerah ini karena dekat dengan kota Elche 

tempat pertandingan-pertandingan mereka digelar.

Namun, nasib sial kembali menimpa rombongan El Salvador. Tas pemain yang diberikan FIFA 

kepada El Salvador ternyata semuanya merupakan tas bekas Piala Dunia 1974. Hal ini 

kemudian membuat mereka diperlakukan bak kaum pariah. Persoalan perlengkapan ini 

kemudian diperparah dengan ketiadaan kemeja untuk foto resmi tim, bola untuk berlatih, 

sampai kostum bertanding yang hilang sebagian.

Selain ketiadaan tiga perlengkapan tadi, minimnya pengalaman EL Salvador juga membuat 



mereka “lupa” tak membawa suvenir yang biasa dipertukarkan sebelum pertandingan. Penjaga gawang 

Luis Mora akhirnya memiliki ide brilian dengan cara membuat ukiran dari dahan pohon yang ia temukan di 

halaman hotel. Mora mengukir nama “El Salvador” di dahan tersebut dan menjadikannya sebagai suvenir.

Diterpa masalah-masalah non-teknis lagi, tim tetap bergeming. Ketiadaan kemeja mereka selesaikan 

dengan cara membeli kemeja secara grosiran, ketiadaan bola untuk berlatih (yang katanya dicuri) mereka 

atasi dengan cara meminjam bola dari kamp Hungaria, dan kostum bertanding yang hilang sebagian 

(karena dicatut oleh ofisial mereka sendiri) mereka akali dengan lebih sering memakai kostum kedua. 

Sungguh mental mereka betul-betul diuji di Piala Dunia kali ini.

Akhirnya tibalah hari pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 1982. Mereka bertolak ke Nuevo 

Estadio Elche dengan optimisme tinggi. Wah, bagaimana bisa?

Ternyata, di malam hari jelang pertandingan, seorang agen lokal menawarkan koleksi video permainan 

tim Hungaria. Akhirnya, dengan patungan, mereka membeli video tersebut dan menontonnya bersama-

sama. Lalu, ketika sedang menonton video pertandingan tersebut, sang pelatih, Pipo Rodriguez, nyeletuk 

demikian, “Wah, mereka bermain seperti PSG. Berarti besok, kita semua harus menyerang mereka sejadi-

jadinya.”

Perlu dicatat, ketika itu Pipo Rodriguez adalah pelatih termuda dengan pengalaman paling minim di 

antara pelatih-pelatih lainnya. Di usianya yang ke-37 kala itu, Rodriguez terhitung masih sangat hijau, 

apalagi untuk ukuran pelatih tim nasional. Entah apa yang menyetani Rodriguez sampai ia kemudian 

menginstruksikan pemain-pemainnya untuk bermain gung-ho seperti itu. Akhirnya, keesokan harinya, 

terbukti instruksi Rodriguez itu menjadi salah satu instruksi terburuk sepanjang masa.

Di malam yang hangat di Elche tersebut, El Salvador memulai laga dengan mentalitas ala Zemanlandia. 

Mereka langsung merangsek maju ke depan untuk mencuri gol secepat mungkin. Akan tetapi, bukannya 

mencetak gol, mereka justru kebobolan lewat gol dari kapten Hungaria, Tibor Nyilasi yang sedang 

merayakan penampilan ke-50 nya di timnas. Pertandingan baru memasuki menit ketiga ketika Nyilasi 

menanduk bola yang kemudian menghujam deras ke jala gawang Luis Mora. Itulah awal bagi hari jahanam 

yang akan menghantui sepak bola El Salvador selama bertahun-tahun lamanya.

Tertinggal 0-1, bukannya memperkuat pertahanan, El Salvador justru makin penasaran. Mereka 

kemudian meningkatkan intensitas serangan sampai akhirnya gawang Mora harus bobol untuk kedua 

kalinya lewat sepakan kaki kiri Gabor Poloskei di menit ke-11. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 

3-0 Hungaria atas El Salvador. Satu gol tambahan di babak pertama dicetak oleh Lazslo Fazekas lewat 
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tendangan dari luar kotak penalti di menit ke-23.

Tertinggal 0-3 di babak pertama adalah hal yang sebetulnya tidak 

terlalu parah. Rasa-rasanya, semua tim di dunia ini pernah mengalami 

yang namanya tertinggal tiga gol di babak pertama dan di babak kedua, 

masih ada 45 menit lagi di mana semua bisa saja terjadi.

Akan tetapi, petaka sesungguhnya bagi El Salvador datang ketika 

Hungaria berhasil menceploskan bola untuk keempat kalinya ke 

gawang La Selecta Cuscatleca. Bek Hungaria, Jozsef Toth adalah aktor 

yang bertanggungjawab atas bencana psikologis yang akan mendera El 

Salvador dalam 40 menit berikutnya. Memanfaatkan kesalahpahaman 

antara pemain belakang dan penjaga gawang, Toth yang merangsek 

dari sayap kiri berhasil mencocor bola masuk ke gawang yang sudah tak 

terkawal.

“Kami belum pernah kebobolan lebih dari tiga gol sebelumnya. Gol 

keempat itu benar-benar menghancurkan kami. Saya merasa sangat 

beruntung hari itu saya tidak bisa bermain karena cedera,” tutur Diaz 

Arevalo.

Melihat timnya kebobolan gol keempat, pelatih Pipo Rodriguez sempat 

mempertimbangkan untuk mengganti Mora dengan penjaga gawang 

cadangan, Eduardo Hernandez, tetapi mengurungkan niat tersebut 

karena menurutnya, “Daripada saya menghancurkan dua penjaga 

gawang sekaligus, sudahlah saya korbankan Mora dulu hari itu.”

Empat menit usai gol Toth, Fazekas kembali membobol gawang El 

Salvador lewat sebuah sepakan mendatar ke tiang dekat yang gagal 

diantisipasi Mora. Skor 5-0 ini bertahan sampai 10 menit lamanya 

karena di menit ke-64, El Salvador akhirnya berhasil membuka rekening 

gol pertamanya di Piala Dunia. Perlu dicatat, dalam keikutsertaan 

mereka di Meksiko 1970, mereka gagal menyarangkan satu golpun dan 

gol yang mereka cetak ke gawang Ferenc Meszaros ini juga sekaligus 

menjadi satu-satunya gol yang pernah mereka buat di Piala Dunia.

Luis Ramirez Zapata, atau yang lebih populer dengan sebutan Pele, 

adalah pemain yang mencetak gol bersejarah El Salvador tersebut. 

Berawal dari tendangan gawang jauh ke garis tengah, bola kemudian 

diberikan kepada Jorge Magico Gonzalez, pemain yang secara aklamsi 

disebut sebagai yang terbaik El Salvador sepanjang masa. Magico 

kemudian melakukan meliuk-liuk melewati kawalan dua pemain 

Hungaria dan memasuki sisi kanan kotak penalti Hungaria.

Magico lalu mengirim sebuah umpan tarik mendatar yang mampu 

dikontrol dengan baik oleh kapten Norberto Huazo. Huazo lalu 

menyorongkan bola sedikit ke depan dan diterima oleh Pele Zapata. 

Zapata yang tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Meszaros 

dengan tenang mengeksekusi bola dan mencetak gol hiburan tersebut.

Saking girangnya, Zapata kemudian berlari-lari ala Marco Tardelli 

dengan kebahagiaan yang tak mampu lagi ia kendalikan. Mengenai 

selebrasi tersebut, Zapata kemudian bertutur bahwa ia sebetulnya 

diingatkan oleh sebagian rekan setimnya untuk tak terlalu berlebihan 

dalam merayakan karena mereka khawatir Hungaria akan mengamuk 

dan mencetak lebih banyak gol ke gawang mereka.

Ketakutan itupun bukan tanpa alasan karena hanya lima menit 

berselang, pemain pengganti Lazslo Kiss, yang masuk menggantikan 

Andros Torocsik, mencetak gol keenam Hungaria memanfaatkan 

sebuah sepak pojok.

Tak sampai dua menit, Hungaria kembali menambah derita El Salvador 

dengan gol ketujuh. Kali ini, tusukan Tibor Nyilasi dari sayap kiri 

diteruskan dengan sebuah umpan mendatar yang akurat, berhasil 

dimanfaatkan dengan baik oleh pemain pengganti lainnya, Lazar 

Szentes.

Unggul 7-1, Hungaria terus menekan hingga di menit ke-73, Laszlo Kiss 

menambah keunggulan Hungaria menjadi 8-1. Dimulai dari aksi 

individu Nyilasi dari tengah lapangan, Kiss yang berada di sisi kanan 

kotak penalti El Salvador menerima bola dari Nyilasi. Cukup dengan 

sekali kontrol, Kiss kemudian mengirim sebuah palonetto ke gawang 

Mora.

Tiga menit kemudian, Kiss menggenapi trigolnya dengan sebuah 

sepakan keras dengan memanfaatkan tepisan bola Mora yang 

tanggung. Dengan tiga golnya itu, sampai saat ini, Laszlo Kiss 



merupakan satu-satunya pemain pengganti yang mampu mencetak 

trigol di putaran final Piala Dunia. Selain itu, trigol Kiss juga 

merupakan trigol tercepat sepanjang sejarah putaran final Piala 

Dunia. Hanya dalam tujuh menit, pemain klub Vasas tersebut berhasil 

mencetak tiga gol. Sebuah rekor yang juga belum mampu 

terpecahkan hingga kini.

Tibor Nyilasi benar-benar menjadi bintang di penampilan ke-50 nya 

tersebut. Di menit ke-81, Nyilasi menutup pesta Hungaria dengan 

cara yang sama dengan cara ia membuka pesta. 10-1 dan malam 

bertambah kelam bagi tim El Salvador.

Ketika kebobolan lima gol tambahan tersebut, situasi di lapangan 

adalah, El Salvador berusaha mencetak gol tambahan dengan cara 

memainkan empat penyerang sekaligus. Kenaifan Pipo Rodriguez 

membuat negaranya harus membayar mahal. Lini belakang El 

Salvador benar-benar kocar-kacir menghadapi gempuran cepat para 

pemain Hungaria yang di atas kertas memang jauh lebih 

berpengalaman.

Kekalahan ini sangat memukul para pemain El Salvador meskipun 

sebagian dari mereka menganggap bahwa penampilan mereka 

kontra Hungaria itu adalah penampilan terbaik mereka. Rasanya 

memang tak salah-salah amat karena, salah satu dari mereka, (siapa 

lagi kalau bukan) Magico Gonzalez terpilih menjadi pemain terbaik 

laga tersebut dan akhirnya berhasil masuk di tim terbaik turnamen.

Di dua pertandingan berikut, El Salvador memang kalah, akan tetapi 

kekalahan yang mereka derita tak lagi telak. Mereka kalah 0-1 dari 

Belgia yang sebelumnya mengalahkan Argentina, serta 0-2 dari sang 

juara bertahan. Setelah “kemajuan pesat” tersebut, Guy Thys 

akhirnya meminta maaf dan mengakui bahwa pernyataan 

kontroversialnya sebelumnya ia buat dalam kondisi sedang tak habis 

pikir.

Usut punya usut, ternyata di dua laga berikutnya, peran Pipo 

Rodriguez di tim ternyata sudah dihilangkan. Secara de jure, ia masih 

merupakan pelatih kepala, akan tetapi semua keputusan tim 

dipercayakan kepada kapten Norberto Huazo dan staf kepelatihan 

lain. Sementara itu, usai turnamen ini, Pipo Rodriguez masuk daftar 

hitam kepelatihan dan banting setir menjadi seorang insinyur.

Kemajuan pesat tim El Salvador tersebut memang patut diacungi 

jempol, karena sebelum laga melawan Belgia dan Argentina, mereka 

juga kembali diterpa masalah non-teknis. Tentunya bukan masalah 

sepele.

Sebelum laga kontra Belgia, mereka sempat bermasalah dengan 

pihak penginapan. Ceritanya adalah, seusai laga melawan Hungaria, 

para karyawan penginapan menawari mereka untuk bertanding. Pikir 

mereka, biarlah mereka kalah supaya tim El Salvador bisa sedikit 

terhibur. Akan tetapi, di tengah-tengah pertandingan, salah satu 

karyawan hotel yang tersinggung dengan candaan para pemain El 

Salvador kemudian marah dan balik menghina para pemain El 

Salvador. Manajer hotel yang mengetahui peristiwa tersebut akhirnya 

memecat karyawan tersebut. Merasa bersalah, para pemain El 

Salvador kemudian melakukan mogok makan sampai akhirnya si 

karyawan tadi dipekerjakan kembali oleh pihak penginapan.

Kemudian sebelum laga kontra Argentina, ada dua masalah non-

teknis yang menimpa. Pertama, kabar gempa bumi yang 

mengguncang negara mereka, dan yang kedua, setelah mereka 

sampai di stadion, mereka baru tahu kalau salah satu ofisial lupa 

membawa tanda pengenal para pemain. Karena untuk mengambil 

kembali di penginapan sudah tak memungkinkan, panitia akhirnya 

memperbolehkan El Salvador untuk bertanding meski tak membawa 

tanda pengenal.

Laga melawan Argentina juga kemudian dibumbui beberapa hinaan 

yang datang dari kubu Argentina. Para pemain El Salvador bersumpah 

bahwa mereka mendengar Diego Maradona dengan sesumbarnya 

mengatakan bahwa ia sendiri bisa mencetak 10 gol ke gawang El 



Salvador. Maradona sendiri tak mencetak satu golpun di laga ini.

Kemudian, hinaan juga datang dari gelandang River Plate, Amerigo Gallego, yang 

menghina gelandang Mauricio Alfaro dengan sebutan “gerilyawan kotor”. Alfarto yang 

naik pitam kemudian balas mengatai Gallego dengan menyinggung Perang Malvinas.

El Salvador memang tetap kalah, tetapi di laga melawan Belgia dan Argentina tersebut, 

mereka berhasil meraih kembali harga diri mereka yang sempat direnggut para 

serdadu Magyar. El Salvador berhasil menunjukkan bahwa kekalahan 10-1 itu bisa saja 

terjadi murni karena nasib buruk. Pada kenyataannya, tim El Salvador 1982 sama sekali 

bukan tim yang buruk. Kurangnya pengalaman serta banyaknya gangguan non-teknis 

lah yang lebih layak dijadikan kambing hitam atas kekalahan 10-1 tersebut.

Memang sulit bagi publik El Salvador untuk melupakan kekalahan memalukan 

tersebut karena hingga memasuki abad ke-21, kekalahan tersebut selalu dianggap 

sebagai aib nasional. Baru pada tahun 2007, bertepatan dengan peringatan ke-25 laga 

kontra Hungaria, di mana kedua tim bersua kembali di Elche (yang kali ini berakhir 

imbang 2-2), publik baru menyadari bahwa sesungguhnya, para pemain El Salvador 

yang dibantai 10-1 adalah para petarung sejati yang menolak gugur di tengah amukan 

nasib.

El Salvador 1982 adalah salah satu tim yang gagal dimengerti secara holistik oleh 

publik. Seperti halnya Zaire 1974, mereka adalah korban dari jurnalisme papan skor 

yang terlalu mudah menyimpulkan tanpa melongok konteks secara lebih jauh. Dalam 

sepak bola memang banyak berlaku ungkapan what you see is not what you see karena 

sejatinya sepak bola yang kita saksikan di lapangan itu adalah ilusi. Ia adalah proyeksi 

banyak hal tak kasatmata yang kalau tidak benar-benar dilongok jauh ke dalam tak 

akan nampak.

Oleh Yoga Cholandha, penulis semi profesional yang jika di alternate universe, ia 

adalah Fernando Redondo. Penulis bisa dihubungi melalui akun twitter 

@yogacholandha



Dalam sepak bola, penonton memerlukan drama agar jalannya pertandingan tidak terlampau mekanistis 

dan membosankan. Itulah mengapa, tak sedikit orang yang mengelu-elukan nama Filippo Inzaghi. Sebab 

di balik gaya permainannya yang cenderung tidak estetis, ia menghadirkan drama melalui “kebiasaan” 

melakukan aksi teatrikal di dalam kotak penalti.  

Pertanyaannya kemudian: cukupkah drama menjadi medan magnetik untuk orang agar tetap menonton 

sepak bola? 

Tidak juga. Sebab ada beberapa orang yang menganggap bahwa yang membosankan dari sepak bola 

ternyata adalah justru bentuk permainannya. Orang-orang semacam itu sudah tak lagi memerlukan 

drama atau teknologi sebagai bahan bakar penambah semangat menonton. Yang diperlukan adalah 

revolusi permainan, tak lagi sekadar inovasi. Salah satu orang yang berpikiran demikian adalah Asger Jorn.

Jorn, yang lahir di Denmark pada tiga Maret 1914, adalah salah seorang pendiri gerakan Situanist 

International (SI), sebuah gerakan yang mengelaborasikan antara tradisi kebersenian dengan kehendak 

politik radikal. Jorn sendiri merupakan salah satu seniman dari kelompok The International of 

Experimental Artist, adalah sebuah grup avant-garde yang berisi penulis, arsitek dan pelukis dari Belgia, 

Belanda dan Denmark yang terbentuk pada tahun 1949. 

Dengan latar belakang seni eksperimental yang juga kuat pemahaman politiknya, pada tahun 1962, Jorn 

kemudian menggagas sebuah ide radikal untuk mengubah konsep permainan sepak bola. Orang 

menyebutnya dengan istilah: 3sided Football.

Sesuai dengan namanya, permainan 3sided Football melibatkan tidak hanya dua tim, tetapi tiga tim 

sekaligus. Dimainkan di atas lapangan berbentuk heksagonal, setiap tim diperbolehkan untuk berembuk 

terlebih dahulu menentukan aturan pertandingan. Dengan kata lain, tak ada wasit ataupun hakim garis 

ketika memainkan 3sided Football. Yang ada hanyalah kesepakatan, termasuk dalam hal-hal teknis. 

Prinsipnya adalah: kerja sama didahulukan, kompetisi dikurangi.

RIVALITAS
TIGA
GAWANG SUBVERSIFISME DALAM DEKONSTRUKSI SEPAK BOLA
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Paradigma Jorn berangkat dari tesis Marxisme menyoal perjuangan kelas. Bahwa sepak bola, 

menurut Jorn, tak ubahnya prinsip seperti “us versus them”, dengan “us” sebagai proletariat, dan 

“them” adalah para borjuis. Berdasarkan tesis tersebut, maka 3sided Football disebut Jorn dapat 

menjadi representasi perjuangan alternatif yang  mendorong kesadaran bekerja sama dalam 

kompleksitas masyarakat.

Secara filosofis, 3sided Football memungkinkan sebuah pertandingan di mana tak ada tim yang 

didominasi atas tim lainnya. Secara tak langsung, permainan ini adalah bentuk subversif atas 

dominasi kapital dan hegemoni korporasi yang lambat laun mulai menghancurkan sepak bola. Selain 

itu,  dengan adanya tiga tim yang bertarung di atas lapangan, 3sided Football juga memutus rantai 

dominasi sebuah tim yang diperkuat beberapa orang individu terbaik, kepada tim lainnya.

Sayangnya, ide 3sided Football yang dicetuskan Jorn tersebut tak pernah berhasil direalisasikan 

hingga 30 tahun lamanya. Barulah, pada tahun 1990, seorang pegiat kolektif asal Italia bernama 

Luther Blissett mulai mewujudkan ide Jorn tersebut. Sejak saat itulah, 3sided Football secara perlahan 

mulai dikenal di Eropa.

Tahun 2010 lalu, ketika Britania Raya tengah melaksanakan pemilihan umum, salah seorang penulis 

Inggris bernama Sally O'Reilly menyelenggarakan kembali pertandingan 3sided Football. Adapun tiga 

tim yang bermain menamai klubnya masing-masing dengan nama partai yang juga tengah bertanding 

di pemilihan umum.

Lambat laun, sebuah kelompok intelektual di Inggris yang menamakan diri mereka Philosophy 

Football, secara perlahan mulai rutin menggelar pertandingan 3sided Football. Pada tahun 2011, 

misalnya, kelompok Philosopohy Football tersebut menggelar pertandingan 3sided Football di tiga 

kota di Eropa: Mei di Madrid, lalu November di Roma, dan berikutnya Desember di Bilbao antara tim 

yang merepresentasikan Athletic Bilbao dengan para imigran di sana. Pundit sepak bola terkemuka, 

Sid Lowe, juga turut bermain dalam pertandingan yang diselenggarakan di Bilbao.

Pada Mei 2013, bertempat di London, Philosophy Football kembali membuat turnamen, kali ini 

dengan skala yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak tim dari seluruh dunia. Tahun ini juga 

menjadi tahun pembentukan International 3sided Football Federation untuk kali pertama.

“..Lambat laun, sebuah kelompok intelektual di Inggris yang menamakan diri mereka 
Philosophy Football, secara perlahan mulai rutin menggelar pertandingan 3sided 
Football..”



Jika Anda tertarik untuk memainkannya, berikut tata cara permainan 3sided Football yang 

s e j a u h  i n i  s e r i n g  d i p e r g u n a k a n ,  s e b a g a i m a n a  d i l a n s i r  d a r i  l a m a n  

philosophyfootballfc.org.uk. Sebagai catatan, tata cara ini bersifat tidak wajib, melainkan 

hanya menjadi panduan standar yang dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan 

kesepakatan antar tim. Seperti yang telah dijelaskan sedikit di atas, 3sided Football lebih 

bertujuan untuk mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan solidaritas dalam 

memainkannya.

1. Gol

Dalam permainan ini, gol bukan untuk dihitung, melainkan sebatas diakui. Tim yang 

mengakui kebobolan paling sedikit, merekalah pemenangnya. Adapun itu, semua 

tim bisa dengan bebas membobol gawang lawan-lawannya.

2. Lemparan ke dalam dan Tendangan Pojok

Di lapangan heksagonal yang memiliki enam sisi, setiap tim menempati dua sisi: sisi 

belakang (backside) yang merupakan letak dari gawang sendiri dan sisi depan 

(frontside). Jika bola yang ditendang lawan keluar di antara sisi tim Anda, maka itu 

lemparan atau tendangan penjuru buat tim Anda. Jika sebaliknya, maka lemparan 

atau tendangan penjuru buat tim, tergantung pada sisi mana tim mana Anda 

menendang bola keluar.

3. Wasit

Pada mulanya, 3sided Football memiliki prinsip permainan tanpa wasit. Alasannya 

adalah: 'permainan ini dibentuk untuk mendekonstruksi  mitos struktur bipolar 

sepak bola konvensional.' Pun demikian, jikapun pertandingan “diwajibkan” 

memakai wasit, maka akan dipakai dua wasit agar mampu membuat keputusan-

keputusan yang secara filosofis cerdas dan tepat. 

4. Durasi pertandingan 

Tak ada batasan waktu. Semua tim bebas bermain hingga bosan dan tak tentu arah. 

Idealnya, melihat pertandingan yang sudah-sudah, waktu 30 menit sudah cukup 

untuk memainkan 3sided Football.

5. Aturan lain

Tak ada offside, dan akan ada pergantian pemain secara bergiliran. 



Satu hal yang membuat 3sided Football menjadi begitu menarik adalah: (anggota dari) tim yang kalah 

diperbolehkan bergabung dengan tim lain demi mengejar ketertinggalan dari tim yang menang. 

Dengan kata lain: kedua tim bergabung melawan satu tim. Namun, setelah itu mereka dapat kembali ke 

tim masing-masing.

Pada satu sisi, aturan tersebut bisa jadi akan membingungkan, sebagaimana yang dikatakan oleh salah 

seorang pewarta Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci. Namun, di sisi lain, aturan yang memperbolehkan 

pemain “pindah” ke tim lain tersebut justru dapat mendewasakan permainan itu sendiri. 

Pada sebuah ulasan di Guardian (04/04/2013), Sid Lowe, yang sempat ikut serta dalam pertandingan 

3sided Football di Bilbao, mengaku terkesan dengan peraturan tersebut. Ia mengatakan: 

“You can betray someone but they are not disappointed because they know it is part of the game and 

that the person who betrayed them could become their friend again. This makes this football very 

entertaining and strategic.”

Anda bisa saja menolak bahwa permainan ini bukanlah sepak bola. Sebab sepak bola selama ini adalah 

pertandingan yang hanya dilakoni oleh dua tim, dalam rentang waktu normal 90 menit, memiliki wasit 

dan hakim garis, serta menganggap gol bukan sekadar untuk “diakui”, tetapi juga simbol yang secara 

matematis mempengaruhi hasil pertandingan.

Mark Dyson, salah seorang pelopor turnamen 3sided Football di London pada 2010 lalu, menyebut: 

“It's a synthesis of football, basketball, chess and poker. There is an obvious increase in complexity 

but essentially it's two-sided football with an element of bluff. It's utterly unique and people who play 

it, love it.”

Hingga derajat tertentu, pernyataan Dyson memiliki peluang untuk menganggap bahwa 3sided Football 

adalah —menyitir istilah para Nietzschean— merupakan “martil filsafat” yang bertujuan 

mendekonstruksi sepak bola. Ia memungkinkan manusia untuk meredefinisi sepak bola, meninjau 

ulang kompleksitas olah raga tersebut tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari bahasa dan filosofi. 

Dengan kata lain, 3sided Football merupakan salah satu bentuk post-strukturalisme sepak bola.

Berdasar tinjauan historis, kajian post-strukturalisme ditandai dengan lahirnya pemikiran dekonstruksi. 

Nama-nama seperti George Bataille, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Emmanuel Levinas, hingga Michel 

Foucault, mulai berseliweran dalam horison filsafat barat dengan label “pemikir post-strukturalis” 

ketika dekonstruksi mulai ramai diperbincangkan.

Sejak kemunculannya hingga sekarang, dekonstruksi dapat diartikan sebagai metode baru dalam 

pembacaan sebuah teks. Akan tetapi, bagi kalangan positivis yang mayoritas merupakan ilmuwan, 



dekonstruksi lebih dianggap sebagai suatu perspektif keilmuan baru yang memiliki kecenderungan anti-metode dan anti-

teori.

Para kaum positivis beranggapan, dekonstruksi cenderung relativis atau bahkan nihilistik terhadap diskursus, sehingga ia 

dikatakan sebagai intellectual gimmick, yang berarti 'tipu muslihat intelektual', yang tidak berisi apa-apa selain 

permainan kata-kata. Dengan demikian, dekonstruksi dicap sebagai penantang  arus filsafat analitik dan sains. Begitu 

seriusnya tudingan para kaum positivis tersebut, bahkan hingga membuat gelar doktor honoris causa yang diperoleh 

Derrida dari Universitas Cambridge sampai diprotes oleh dua belas intelektual Amerika pada tahun 1992.

Menurut Derrida, pemaknaan merupakan suatu proses dengan cara membongkar dan menganalisis secara kritis hal yang 

dimaknai. Proses pemahaman makna tidak hanya karena ada proses oposisi atau diferensiasi (difference), tetapi karena 

ada proses 'penundaan' hubungan antara penanda dan petanda untuk menemukan makna yang baru. Proses penundaan 

hubungan inilah yang disebut Derrida sebagai proses dekonstruksi.

Dekonstruksi dipahami sebagai sebuah metode pembacaan untuk memahami sebuah teks secara lebih mandiri, tanpa 

didominasi pemikiran yang sudah tertanam dalam masyarakat. Dengan kata lain, dekonstruksi adalah strategi untuk 

mengurai teks: mulai dari struktur hingga medan pemaknaan demi mengungkap oposisi-oposisi hierarkis yang implisit 

dalam teks. Dengan demikian, dekonstruksi atau pembacaan dekonstruktif tidak menghancurkan makna sebuah teks, 

tetapi menghancurkan klaim bahwa satu bentuk pemaknaan terhadap teks lebih benar dari pada pemaknaan lain yang 

berbeda.

Sepak bola secara bahasa adalah teks yang pemaknaannya cenderung terpusat dan cenderung univokal. Sebagaimana 

yang sempat ditulis di atas, sepak bola adalah salah satu jenis olah raga yang di mana aturan dan teknis permainannya 

sudah tertancap dalam kepala setiap orang, hingga terkesan musykil untuk meredefinisi ulang maknanya. Lebih-lebih 

untuk menggugat permainannya.

Menurut Derrida, setiap satuan bahasa sejatinya selalu mengisyaratkan permainan bipolar di antara berbagai hal yang 

sebetulnya ambivalen dan terlalu kompleks untuk disederhanakan ke dalam satu bentuk penanda. Pembacaan 

dekonstruktif selalu diarahkan pada hubungan tertentu, antara apa yang dituntut dan apa yang tidak dituntut dari pola-

pola bahasa yang digunakannya. Dengan demikian, pembacaan dekonstruktif menghasilkan makna yang polivokal 

(majemuk), yang sejatinya lebih tepat dinilai sebagai proses penafsiran dan bukan merupakan hasil yang sudah jadi. Dari 

sinilah tercipta peluang untuk membuka penafsiran yang lebih segar.

Melalui perspektif dekonstruksi tersebut, maka kemunculan 3sided Football dapat dijelaskan sebagai salah satu bentuk 

usaha untuk mengungkap ulang maknanya tak hanya dari segi teknis. Tetapi juga sebagai sebuah teks, sebagai sejumput 

bahasa. 

Jika kita menilik pemaknaan Jorn dalam koridor dekonstruksi, 3sided Football adalah salah satu bentuk subversifisme 

yang tak hanya mengacu pada perlawanan terhadap hegemoni kapital, tetapi juga usaha pemberontakan atas kode-

bahasa dalam kapitalisme. Inilah yang kerap kali luput dari para penganut paham against modern football: bahwa prinsip 



kapitalisme tak hanya bergerak dalam azas materialisme, tetapi juga menggurita dalam bahasa yang 

justru lebih cepat merasuk ke dalam alam bawah sadar manusia.

Pun demikian, prinsip ini tidak berarti menganggap bahwa usaha para penganut paham against modern 

football selama ini sia-sia. Sebagaimana prinsip dekonstruksi, ia hanyalah gerbang kemungkinan untuk 

membentuk sekaligus menelaah makna alternatif yang lain. Adalah sia-sia jika suatu makna dikatakan 

lebih tepat dibanding makna lain tanpa mencoba untuk mengurainya. Perdebatan tersebut tak ubahnya 

seperti pepesan kosong para alay yang kerap berseliweran di kolom komentar portal berita online.

Pada akhirnya, 3sided Football bisa jadi akan terlupakan seiring dominasi sepak bola konvensional yang 

kian mengakar. Permainan ini, barangkali, baru akan diingat kembali ketika sepak bola telah dimainkan 

oleh para mutant, zombie, atau manusia bionik, dengan barisan suporter pemakan bangkai dan burung 

nazar elektrik yang berseliweran di atas langit kota nekropolis. 

Oleh Edward Samadio Kennedy, penulis buku Sepak Bola Seribu Tafsir, bisa dihubungi melalui akun twitter 

@propaganjen.



Sudah genap dua tahun Football Fandom hadir. Dalam perjalanannya 

tentu ada lika-liku yang kami hadapi. Mulai yang bernilai positif 

maupun negatif. Ada yang stagnan tapi ada pula yang melaju kencang.

Setelah memasuki tahun ketiga ini kami mencoba untuk menafsir 

ulang Football Fandom. Apa tujuan dari komunitas ini? Untuk siapa 

kami? Ataupun akan seperti apa Fandom di tahun-tahun mendatang?

Berangkat dari pertanyaan seputar itu kami melakukan langkah 

koordinasi untuk membahas sedikit lebih serius mengenai Football 

Fandom. Ada usulan pendapat dari rekan-rekan yang bisa sangat 

menarik untuk ditindaklanjuti tapi tak sedikit yang menciptakan 

perdebatan tak kunjung usai.

Mulai dari misalnya penggantian nama akun twitter Football Fandom. 

Ketika dua tahun lalu saya membuat akun itu memang terjadi 

kesalahan teknis berkaitan nama akun yang sayangnya tak cepat saya 

perbaiki. Ketika semua sudah mulai berjalan, tak lagi kami memikirkan 

hal itu hingga akhirnya kami semua sadar perlu ada penyegaran dari 

Football Fandom. Biar tidak begitu-begitu saja.

Tidak hanya nama akun yang berganti, tapi juga logo pun berubah. 

Mengalami sentuhan yang sederhana namun menghasilkan sesuatu 

yang lebih  segar.  Juga  pada tampi lan  webs i te  kami  

www.footballfandom.net yang ketika pertama kali kami lihat 

tampilan terbarunya, kami sendiri tak percaya bisa begitu keren.

Dua bulan sebelum penyegaran ini kami lakukan, sebagai komunitas 

tentu apa yang kami hasilkan perlu ada yang kontribusi penting bagi 

komunitas. Berangkat dari ide sederhana untuk ingin berbagi, kami 

putuskan untuk membentuk Football Fandom Foundation. (FFF). Bisa 

dibilang FFF ini anak kandung dari Football Fandom yang fokus untuk 

kegiatan amal.

Hyperbola, forum diskusi offline yang sempat terselenggara rutin 

selama satu tahun pertama mengalami kevakuman hampir satu 

tahun. Di bulan September, tepatnya tanggal 18, kami menghidupkan 

kembali dengan tema “Arsip dan Riset Sepak Bola”. Ke depan kami 

ingin berkomitmen untuk menghidupkan Hyperbola ini sebagai 

agenda rutin sebulan sekali.

Tentu masih ada banyak hal yang kami perlu lakukan. Konsolidasi 

internal terkait kontribusi masing-masing anggota Football Fandom 

terhadap komunitas ini menjadi salah satu bahasan utama.

Kemitraan dengan Yahoo Indonesia yang juga sudah memasuki tahun 

kedua telah memberi keberkahan bagi kami baik secara institusi 

maupun individu. Kerjasama yang memungkinkan kami untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tak hanya berkutat di 

dunia tulis menulis.

Penyegaran yang kami lakukan ini tentu akan membuat semua terasa 

tak lagi sepenuhnya sama dengan yang lalu. Ada yang menyukainya, 

tapi mungkin ada pula yang tak begitu suka dengan pembaharuan 

yang kami lakukan karena kami sadar tak semua yang kami lakukan 

bisa membuat semua orang menyukainya. Bagaimanapun itu, kami 

berharap semoga anda semua suka dengan rebranding yang kami 

lakukan.
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