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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi identitas Aremania yang diartikulasikan melalui 

media sosial grup Facebook Aremania Jakmania vs Bonek Viking. Aremania merupakan salah satu 

komunitas suporter sepakbola terbesar di Indonesia yang tidak memiliki struktur organisasi. Grup 

Facebook Aremania Jakmania vs Bonek Viking yang memiliki jumlah anggota aktif terbanyak dan 

intensitas aktivitas grup paling tinggi menjadi signifikan untuk diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian 

ini meliputi media baru dan ruang siber, identitas sosial dan identitas virtual, serta komunitas suporter dan 

komunitas virtual. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan tipe 

penelitian eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan admin atau pengurus 

grup, dan juga melalui observasi partisipan terhadap grup Facebook Aremania Jakmania vs Bonek Viking, 

serta melalui studi terhadap dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa 

identitas Aremania telah menjadi identitas bersama/kolektif (identitas sosial). Aremania membenci Bonek 

menjadi identitas dominan yang diartikulasikan melalui gambar, chant, bahasa walikan, dan umpatan 

dengan cara merendahkan dan menghina Bonek. Kebencian terhadap Bonek menjadi identitas resisten 

Aremania yang termasuk dalam dimensi identitas hubungan (relational layer). Ungkapan kebencian 

Aremania terhadap Bonek menjadi upaya balasan atas apa yang diterima Aremania dari Bonek. Aremania 

akan senang jika Bonek susah atau sedih, dan sebaliknya. Namun demikian, kebencian terhadap Bonek 

menjadi topik yang sensitif dan hanya sebatas interaksi di media sosial. Sementara itu, identitas lain yang 

ditemukan yaitu Aremania cinta damai, juga memiliki bahasa walikan untuk sapaan tertentu serta diksi 

pisuhan yang khas untuk mengakrabkan diri antar Aremania. Selain itu, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa identitas Aremania belum tuntas, masih terus berlangsung, selalu dibangun, dan 

senantiasa berubah sesuai dengan konteksnya. 

 

Kata Kunci: Aremania, Identitas, Komunikasi Virtual, Facebook 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada identitas Aremania yang diartikulasikan melalui media sosial 

grup Facebook Aremania Jakmania vs Bonek Viking. Identitas merupakan aspek penting bagi 

setiap individu terutama dalam kehidupan sosial. Secara singkat, identitas berbicara mengenai 

kesamaan dan perbedaan aspek-aspek personal dan sosial, apa yang membuat kita sama dengan 

sekelompok orang tertentu dan apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain (Weeks, 

1990:89). Identitas direpresentasikan dengan cara beragam dan berbeda bergantung pada 

masing-masing individu (Barker 2000). Melalui identitas ini, individu terindikasi memiliki 

persamaan atau perbedaan dengan individu lain. Melalui identitas pula, sebuah komunitas 

terindikasi memiliki persamaan atau perbedaan dengan komunitas lainnya, baik aspek-aspek 
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personal maupun aspek sosial (Weeks 1990). Dengan demikian, identitas dapat difungsikan 

sebagai penanda apakah individu yang bersangkutan merupakan bagian dari suatu kelompok atau 

bukan dan apakah kesamaan tertentu yang dimiliki sekelompok orang dapat menjadi identitas 

bersama/kolektif dan membedakannya dari kelompok lain.  

Berbicara tentang identitas kelompok, komunitas masyarakat Malang memiliki julukan yang 

menjadi kebanggan bersama, yaitu  Arema yang merupakan singkatan dari Arek Malang atau 

orang Malang. Siapapun orangnya dan bagaimanapun kondisinya, selama menjadi warga 

masyarakat Malang berhak dan bangga dijuluki atau menjuluki dirinya Arema (Hakim et al. 

2017). Begitu melekatnya julukan ini di hati masyarakat Malang hingga Arema dijadikan nama 

klub sepakbola asal daerah tersebut. Jadi, Arema selain menjadi nama arek Malang atau orang 

Malang adalah juga nama klub sepak bola yang berasal dari Malang. 

Sementara itu, para pendukung klub sepak bola Arema kemudian sepakat menamakan 

dirinya sebagai Aremania (Psilopatis 2002; Hakim et al. 2017). Seperti halnya Arema, julukan 

Aremania pun kini telah menjadi identitas bersama arek-arek Malang, bukan saja komunitas 

suporter Arema, melainkan juga komunitas arek Malang pada umumnya. Berdasarkan penelitian 

Hakim et al. (2017) Aremania sebagai identitas memenuhi bentuk konstruksi legitimasi 

(legitimizing identity) dan resistensi (resistance identity) sebagaimana terminologi Castells 

(2010). Identitas Legitimasi (Legitimizing Identity), yaitu identitas yang diperoleh dari suatu 

institusi atau pihak yang dominan kepada suatu masyarakat. Identitas ini bertujuan untuk 

melanjutkan dominasi aktor sosial tertentu. Peran para tokoh yang memiliki andil penting dalam 

menggerakkan massa, seperti pendiri Arema Lucky Acub Zainal, Ovan Tobing yang gencar 

memperkenalkan nama Aremania, Yuli Sumpil dan El Kepet sebagai dirijen di tribun stadion, 

mewakili berbagai elemen (institusi) yang berpengaruh di masyarakat untuk memperkenalkan 

identitas Aremania sekaligus mendorong upaya internalisasi identitas Aremania kepada 

masyarakat luas (legitimizing identity). Identitas Resisten (Resistance Identity), yaitu identitas 

yang muncul akibat aksi pemberontakan atau penolakan (resistance) terhadap dominasi 

kelompok atau pihak tertentu. Identitas ini bertujuan untuk membedakan dengan identitas 

kelompok dominan sehingga diharapkan dapat melangsungkan kehidupan kelompoknya. Selain 

melalui tokoh-tokoh berpengaruh, identitas Aremania juga berhasil terbentuk dari tekanan 

berbagai pihak dominan di luar Aremania. Tekanan-tekanan tersebut berasal dari Bonek 

pendukung tim sepakbola Persebaya yang merupakan kelompok rival Aremania. Hal tersebut 
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memaksa Aremania membedakan diri dari Bonek, sehingga resistensi terhadap tekanan 

melahirkan identitas yang kuat melekat pada Aremania (resistance identity).   

Dalam praktik sehari-hari, sulit dibedakan rujukan istilah Arema dan Aremania sebab 

keduanya tidak dapat dipisahkan (Psilopatis 2002). Siapapun dapat mengklaim dirinya sebagai 

Aremania karena kecintaan, kebanggaan, dan dukungannya pada klub sepakbola Arema. Dengan 

kata lain, identitas Aremania tidak hanya persoalan permainan sepak bola di stadion, tetapi juga 

semangat yang dibawa yang mampu diimplementasikan oleh Aremania dalam berbagai bentuk 

aktivitas di luar lapangan (Psilopatis 2002). Oleh karena itu, identitas Aremania bukan hanya 

sebagai identitas diri atau personal, melainkan  juga menjadi identitas bersama atau identitas 

kolektif. 

Sebagaimana telah dijelaskan Barker (2000) di depan bahwa identitas juga meliputi cara 

menjabarkan diri kepada orang lain dengan beragam dan berbeda bergantung pada masing-

masing individu. Identitas Aremania diungkapkan melalui berbagai macam cara yang unik dan 

kreatif sehingga membedakan komunitas suporter Arema dengan komunitas suporter lain dan 

telah mampu menciptakan jarak antara in-group dan out-group (Soekanto 1987). Aremania dapat 

diidentifikasi melalui yel-yel yang khas atau biasa disebut chant, kostum, warna kebanggaan, 

slogan, koreografi di tribun stadion, bahasa khas yang digunakan, hingga berbagai aksi yang 

mampu memecahkan rekor, serta berbagai penghargaan yang diperoleh.  

Berbagai aksi dan kreativitas karya dilakukan Aremania secara sukarela tanpa adanya ketua 

suporter dan organisasi terstruktur serta terlepas dari PT. Arema (Psilopatis 2002). Kordinasi 

dilakukan melalui korwil yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak dapat dipastikan berapa 

jumlah Aremania dan korwil Aremania di Indonesia, dari jumlah pada masa awal pembentukan 

Aremania terdiri dari 13 korwil kini sudah lebih dari 183 korwil (Psilopatis 2002). Komunitas 

suporter Arema tidak hanya berada di daerah Malang, namun tersebar di berbagai daerah 

meskipun sudah terdapat komunitas suporter lain di daerah tersebut. Ini  menunjukkan bahwa 

terdapat keterikatan yang menjadi identitas kuat pada Aremania sehingga mampu melakukan 

kesemuanya. 

Sementara itu, Arek-arek Malang juga memiliki bahasa khusus sebagai identitas yang khas, 

yakni bahasa walikan (Soenarno 2011, Hanggoro 2016). Sesuai dengan namanya, bahasa 

walikan (dalam bahasa Jawa yang berarti kebalikan) akan membalik urutan pengucapan huruf 

beberapa kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, hingga bahasa Inggris. Namun demikian, 
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tidak semua kosakata dibalik urutan hurufnya. Setyanto (2016) dalam hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa bahasa khas Malang tersebut memiliki berbagai macam struktur kata dan 

tidak ada aturan baku antar penutur bahasa. Hal ini sesuai dengan sifat bahasa yakni arbitrer 

(semena-mena) yang dipakai sekelompok masyarakat tertentu dalam mengidentifikasikan dirinya 

dan berinteraksi (Chaer 1994). Oleh karena itu, keotentikan bahasa walikan ini pun kerap kali 

dipakai Aremania untuk mengidentifikasi apakah seseorang merupakan Aremania asli atau hanya 

meniru membolak-balikkan kata-kata.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, interaksi Aremania pun terjadi tidak hanya di dunia 

nyata, melainkan  merambah sampai kepada komunitas virtual di suatu ruang virtual. Dalam 

dunia maya, komunitas suporter Arema dapat membuat grup khusus di media sosial berbasis 

internet yang mempertemukan para suporter Arema dan memungkinkan interaksi antar anggota 

grup tanpa bertatap muka langsung serta tanpa terkendala jarak, yaitu melalui komunikasi 

virtual. Dengan adanya komunitas baru, komunitas virtual, memunculkan berbagai persoalan. 

Persoalan yang mendasar yakni terkait dengan identitas, sebagaimana Astuti (2012) 

menyebutkan bahwa identitas virtual menjadi bahasan yang terus diperdebatkan karena terdapat 

perbedaan konsep diri „self‟ di dunia nyata dengan di dunia virtual. Dalam komunikasi virtual 

tidak dapat dipastikan keabsahan identitas suatu akun tertentu. Seseorang dapat saja menjadi 

siapapun dan mengidentifikasi diri sebagai apapun karena seluruh identitas yang muncul pada 

suatu akun hanya bergantung pada data yang dimasukkan oleh pengguna akun. Hal ini sesuai 

dengan yang disebut oleh Jordan (1999:62) sebagai identity fluidity, yaitu proses pembentukan 

identitas virtual yang boleh jadi berbeda atau tidak harus sama dengan identitas pada dunia nyata 

(offline identity).  Persoalan ini berimplikasi pada pertanggungjawaban atas kebebasan bertindak 

dalam komunikasi virtual. Pengguna akun bebas melakukan sesuatu yang mungkin tidak dapat 

dilakukan di dunia nyata. Pengguna akun tersebut tidak khawatir untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab ia sedang „memerankan‟ orang lain atau bukan 

identitas dirinya yang sebenarnya.  

Aremania memiliki komunitas virtual dalam bentuk grup Facebook. Dari catatan peneliti 

terdapat lebih dari tiga puluh grup Facebook yang mengandung unsur kata „Aremania’, dan 

diantara sekian banyak grup tersebut, grup yang bernama “Aremania Jakmania vs Bonek Viking” 

memiliki jumlah anggota terbanyak dengan pertambahan jumlah tertingi (dua ratus ribu per 

tahun) dan memiliki aktivitas grup yang paling tinggi (10-15 unggahan rata-rata per hari). 
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Fenomena ini dimungkinkan dengan semakin tingginya penggunaan internet di Indonesia, 

khususnya media sosial Facebook. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) hingga tahun 2016, media sosial yang paling banyak dikunjungi 

adalah Facebook sebanyak 71,6 juta atau 54% dari total pengguna internet di Indonesia. Oleh 

karena itu, Facebook menjadi suatu wadah yang signifikan dan potensial bagi aktivitas secara 

online, dan dimungkinkan terdapat temuan fenomena-fenomena sosial yang unik di dunia maya, 

termasuk fenomena komunitas virtual. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian 

pada komunitas virtual Facebook. 

Penelitian tentang identitas Aremania pada komunitas virtual Facebook, sepanjang yang 

penulis ketahui, belum banyak dilakukan. Hal tersebut menambah ketertarikan peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang identitas Aremania, tetapi dilakukan dengan metode yang berbeda, 

pada masyarakat yang berbeda, sehingga dapat membukan kajian baru mengenai artikulasi 

identitas Aremania di dunia virtual. Penelitian tentang identitas Aremania ini dilakukan dengan 

metode studi kasus yang menekankan kedalaman pengetahuan tentang fenomena identitas 

Aremania di grup AJBV yang dilakukan melalui serangkaian proses yang intensif dan terinci 

(Rahardjo 2017). Dalam penelitian ini akan digunakan terminologi Aremania yang merujuk pada 

komunitas suporter Arema beserta individu yang menjadi anggota. Dengan demikian, apabila 

kemudian informan menyebut „Arema‟ maka secara otomatis merujuk pada „Aremania‟. Selain 

itu, Aremania yang dimaksud oleh peneliti diposisikan sebagai komunitas suporter Arema secara 

keseluruhan, sebab Aremania terdiri dari banyak korwil yang memiliki karakteristik spesifik dan 

tidak menutup kemungkinan memiliki perbedaan identitas antar korwil. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut peneliti melakukan kegiatan penelitian pada komunitas virtual dalam grup 

Aremania di media sosial Facebook yang bernama “Aremania Jakmania Vs Bonek Viking” yang 

selanjutnya disingkat “AJBV”. Hal-hal yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah slogan, 

chant, bahasa walikan, gambar, dan omongan dalam grup AJBV yang digunakan Aremania 

untuk mengomunikasikan identitasnya. 

PEMBAHASAN 

Aremania Membenci Bonek 

Menjadi Aremania artinya menginternalisasi atau menyatunya identitas dan karakter atau 

nilai-nilai Aremania ke dalam diri. Identitas dan nilai-nilai Aremania tersebut dapat diapai untuk 

mengidentifikasi seseorang sebagai Aremania atau bukan. Berdasarkan pengamatan peneliti dan 
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kroscek dengan wawancara admin, untuk menjadi Aremania maka seseorang membenci Bonek. 

Hal ini menjadi ciri khas yang melekat pada identitas Aremania dan telah terinternalisasi sejak 

awal Aremania mulai dikenal masyarakat Malang. Kebencian Aremania terhadap Bonek seolah 

telah mengakar seiring dengan berbagai bentrokan yang terjadi antar kedua kelompok suporter 

tersebut. Sebagaimana Psilopatis (2002) dan Hakim et al. (2017) yang menjelaskan sejarah 

Aremania dengan segala kompleksitas dan rivalitasnya terhadap Bonek. Maka frekuensi dan 

intensitas konten baik unggahan status maupun komentar dalam grup AJBV yang 

mengungkapkan kebencian terhadap Bonek begitu tinggi. Hal ini ternyata menjadi sesuatu yang 

wajar sebab ungkapan kebencian tersebut juga dilakukan oleh Bonek terhadap Aremania, 

sehingga ekspresi kebencian merupakan respon terhadap stimulus berupa ekspresi kebencian 

yang diterima. Sebagaimana keterangan admin Erwin saat disinggung dengan pertanyaan 

berikut. “Lha iso iku. Tapi menurut umak yok opo kok akeh postingan sing provokasi2 ngono?”, kemudian 

Erwin menjawab, “Lek menurutku wes biasa ae sam. Soale ndek grub e bonek yo podo ae koyo ngene”(Erwin, 

wawancara, 2017). 

 Selain itu ekspresi kebencian yang diungkapkan hingga ajakan perkelahian dan 

bentrokan, ternyata hanya sebatas unggahan di media sosial. Dalam realita di dunia nyata, kedua 

kelompok rival baik Aremania maupun Bonek juga akan berpikir berulang kali untuk berkelahi. 

Hal ini seperti pernyataan Erwin saat ditanya peneliti berikut, “Ohh umak yo gabung grup e bonek a? 

Tapi nek posting sing ngejak gelut ngono iku ancen temenan ta? Opo mek ndek grup ae?”, kemudian dijawab 

Erwin berikut, “ndek grub sam. Masio jenenge bonek jenenge arema yo sek wedi kate gelot. Iku Cuma omong 

tok” (Erwin, wawancara, 2017). Peneliti memahami hal ini sebagai bentuk dinamika identitas di 

dunia virtual yang begitu „cair‟, sehingga suatu akun dapat dengan bebas mengunggah konten 

dan membangun identitasnya di dunia virtual yang boleh jadi berbeda dengan realitas di dunia 

nyata, sebagaimana konsep identity fluidity (Jordan 1999). Di saat bersamaan topik kebencian 

terhadap Bonek ini juga menjadi hal sensitif untuk dibahas. Terbukti ketika peneliti 

mengarahkan topik pembicaraan lebih dalam, informan menunjukkan ekspresi ketidaknyamanan 

melalui ungkapan, “Opo o se.. Kte lapor ta??” (Rroman Jikwa, wawancara 2017). kalimat tersebut 

diartikan peneliti sebagai upaya informan untuk memberikan ruang privasi atau jarak dirinya 

dengan peneliti (self-defence atau merasa insecure). 

Aremania mengekspresikan kebencian terhadap Bonek melalui slogan, berupa sedikit kata-

kata, namun menekankan pada pemilihan dan struktur kata yang rapi, singkat dan mudah dibaca. 
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Sebagaimana yang diunggah Arilya Chachaa (2018) pada 9 September 2018 #2019BUANGBONEK. 

Unggahan tersebut disukai oleh 180 akun dan dikomentari 93 kali. Arilya Chachaa 

mengungkapkan kebenciannya terhadap Bonek dengan meniru slogan #2019GANTIPRESIDEN yang 

sedang ramai menjadi topik pembahasan nasional.  

Jika menggunakan penjelasan tersebut untuk menginterpretasi slogan 

#2019BUANGBONEK,maka Aremania memiliki pengalaman negatif dengan Bonek sehingga 

merasa tidak puas atau tidak suka dengan keberadaan Bonek. Oleh karena itu Aremania 

membuat seruan untuk bersama-sama menghilangkan eksistensi Bonek. Di samping itu, 

penggunaan kata buang memberikan kesan merendahkan Bonek, menyejajarkan Bonek sebagai 

sampah tidak berguna yang layak dibuang begitu saja. 

Selain itu, slogan kebencian terhadap Bonek juga ditemukan dalam unggahan dari Siti 

Aremanita Ongis Nade Jr. Sebagai berikut. 

Ngalam Masih Garis Keras Untuk Bonvik Jancok...#TolakDamai 

Jangan Paksa Kami untuk Berdamai Jika Kalian Mau Damai. YA Damai sendiri aja.. 

DEMI HARGA Diri Ayas Wong Ngalam Tolak Damai.. 

#Save1987 

#AremanitaNgalam 

#BonekJancok VikingAnjing (Nade Jr. 2018) 

Yang menarik dari unggahan tersebut adalah momentum pengunggahan bertepatan dengan laga 

Amal (29 September 2018) serta deklarasi perdamaian tim sepakbola Indonesia. Ketika 

mayoritas pembahasan berfokus pada upaya perdamaian, unggahan di atas justru sebaliknya 

dengan menyebutkan slogan tagar #TolakDamai. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi 

identitas Aremania bergantung pada konteks berlangsungnya kejadian (Barker 2000). Pada 

kalimat pertama diawali dengan kalimat Ngalam Masih Garis Keras Untuk Bonvik Jancok... Hal 

ini menunjukkan slogan #TolakDamai ditujukan kepada Bonek Viking, atau dengan kata lain 

Aremania tetap bersikeras tidak mau berdamai dengan rival yang dibenci.  

Selain itu peneliti mengamati bahwa akun Siti Aremanita Ongis Nade Jr. termasuk 

kategori insider (Kozinets 2010). Hal ini dikarenakan akun tersebut memiliki ikatan sosial grup 

yang tinggi dan memiliki ketertarikan terhadap aktivitas grup yang juga tinggi, terbukti dari 

catatan peneliti yang menunjukkan bahwa rata-rata akun tersebut 11 kali per bulan mengunggah 

status dan unggahannya banyak mendapat komentar dari anggota grup. Namun demikian, konten 

yang diunggah mayoritas menunjukkan upaya provokasi dengan ungkapan kebencian terhadap 

kelompok rival seperti unggahan. Oleh karena itu, tak heran jika setiap unggahan Siti Aremanita 

Ongis Nade Jr. mendapat beragam respon dari anggota lain, baik yang pro atau setuju dengan 
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membenci kelompok rival maupun yang tidak setuju sehingga melabeli yang bersangkutan 

dengan sebutan provokator. Bahkan peneliti menemukan beberapa komentar yang melecehkan 

sisi kewanitaan Siti Aremanita Ongis Nade Jr., seperti komentar Zai (2018) “Aku 10 ewuh emoh sam 

memek e baukk”, lalu Fendii Indehooy (2018) “Mantap tuh tante girang..ajakain ngentot aja”, dan Zai 

(2018)“iyo timbang kon sangek lonte iki wes tukuon sopo lek manukmu brodoli”. Unggahan Siti Aremanita 

Ongis Nade Jr. tersebut juga mendapat banyak respon dari anggota grup, 1700 akun menyukai 

dan dikomentari sebanyak 684 kali. Sebagian besar komentar tidak setuju dengan unggahan 

tersebut bahkan menyebut pengunggah sebagai provokator yang menolak upaya damai, namun 

tidak sedikit komentar yang mendukung dengan menolak damai serta mengungkapkan kebencian 

terhadap Bonek Viking secara khusus.  

Sebagaimana Alex Fariansyah menuliskan komentar #2019TetepRival (Fariansyah 

2018). Slogan tersebut menggunakan bentuk yang sama dengan unggahan Arilya Chachaa di 

atas, namun memakai kata teteprival. Hal ini menunjukkan Aremania akan tetap memusuhi 

bonek dan viking hingga tahun 2019 serta tidak terpengaruh oleh momentum deklarasi 

perdamaian. Komentar Alex Fariansyah ini sekaligus mendukung unggahan Siti Aremania Ongis 

Nade Jr yang menolak berdamai dengan Bonek Viking. Sedangkan Maulana Imam Yahya  lebih 

jauh mengungkapkan kebencian terhadap Bonek dengan menuliskan komentar Antibonek (Yahya 

2018). Kata antibonek menunjukkan kebencian yang lebih besar sebab tidak hanya menganggap 

Bonek sebagai musuh ataupun menolak berdamai dengan musuh, tetapi Aremania bahkan 

menolak eksistensi Bonek. Penolakan eksistensi ini yang diwakili dengan kata anti menunjukkan 

penolakan segala hal tentang Bonek, baik terhadap tindakan Bonek, atribut, identitas, dan segala 

yang melekat pada Bonek. Penolakan ini sekaligus sebagai bukti bahwa identitas Aremania yang 

dibangun merupakan resistensi terhadap kelompok rival, sesuai dengan Castells (2010) yang 

menyebut sebagai resistance identity. 

Aremania Cinta Damai 

Bertolakbelakang dengan bahasan sebelumnya, Aremania cinta damai justru menyeru 

persaudaraan tidak hanya dengan beberapa kelompok tertentu tapi juga dengan seluruh suporter 

di Indonesia diunggah oleh anggota grup pada momentum laga amal. Laga tersebut 

mempertemukan Arema FC dan Madura United di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang 29 

September 2018. Laga amal bertujuan untuk membantu keluarga korban salah seorang The Jak 

yang meninggal akibat insiden pengeroyokan oleh beberapa oknum Viking. Pada pertandingan 
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tersebut juga sekaligus menjadi momentum deklarasi perdamaian 18 tim sepakbola peserta 

kompetisi Liga 1 Gojek Bukalapak. Sebagaimana komentar Ifan Tok (2018) Kita semua saodara 

satu hari pascalaga amal. Komentar tersebut merupakan respon dari unggahan Vinsmoke 

Valentina (2018). Unggahan yang disukai lebih dari 1700 dan dikomentari 286 kali tersebut 

menunjukkan permohonan maaf dari Aremania atas tindakan rasisme yang (masih) dilakukan. 

Permohonan maaf ditujukan kepada suporter lain, khususnya Bonek dan Viking sebagai rival 

Aremania. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa slogan Kita semua saodara merupakan 

seruan persaudaraaan kepada suporter secara keseluruhan khususnya yang menjadi rival 

Aremania. 

Slogan sejenis juga diunggah oleh Ayas Sam (2018) di hari yang sama. Pada unggahan 

yang disukai oleh lebih dari 1300 dan dikomentari 133 kali itu Ayas Sam juga memohon maaf 

atas tindakan rasisme yang dilakukan Aremania saat laga amal. Namun demikian, Ayas Sam 

lebih menekankan bahwa Aremania di tribun stadion menjunjung persaudaraan dibuktikan 

dengan suporter Madura United yang dapat mendukung timnya dengan aman walaupun berada di 

tengah-tengah para Aremania. Unggahan tersebut ditutup dengan slogan persaudaraan dalam 

bentuk hashtag atau tagar #salamsedulurantekoarekmalang. Slogan diawali dengan kata salam 

yang menunjukkan sambutan hangat atau bersahabat dari Aremania kepada para suporter lain. 

Kemudian Ayas Sam menggunakan kata arek malang daripada Aremania, hal ini memberikan 

kesan bahwa masyarakat Malang secara keseluruhan terbuka dan menjunjung persaudaraan. 

Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, Aremania sudah tercakup dalam penggunaan kata 

arek malang karena Aremania sudah menjadi entitas tidak terpisahkan dari masyarakat Malang 

atau identitas sosial masyarakat Malang. Hal ini sesuai dengan Tajfel & Turner (1997) yang 

menyebutkan bahwa identitas sosial merupakan identitas yang digunakan bersama sehingga 

masing-masing individu mengondisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok. Di samping itu, 

penggunaan tagar (#) di depan slogan dapat diinterpretasikan bahwa slogan persaudaraan 

tersebut ingin dipublikasikan atau diketahui oleh semua orang seluas-luasnya tidak hanya dalam 

grup AJBV. Hal ini dilakukan karena fungsi tagar mempermudah pencarian di media sosial, 

sehingga siapapun dapat diarahkan pada unggahan tersebut dengan memasukkan kata-kata kunci 

pada kolom pencarian Facebook. Unggahan Ayas Sam tersebut sebagaimana ditunjukkan 

gambar 1 berikut. 
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Sepurane lurr lk wingi ono sng nyanyi chant rasis.!! Damai butuh proses lurr.!! Buktine wingi yo ono 

dulur Kconk seng Stay nek tribun Aremania yo aman2 ae, pas MaduraUnited nglebokno arek iki 

langsung spontan, jhhaha mantap wes!! 

#SalamSatuJiwa 

#SetthongDhere 

#SalamSeduluranTekoArekMalang(Sam 2018) 

 

Gambar1 Kaconk satu tribun dengan Aremaia  

Peneliti mengamati akun Ayas Sam termasuk kategori insider (Kozinets 2010). Hal ini 

dikarenakan akun tersebut memiliki ikatan sosial grup yang tinggi dan memiliki ketertarikan 

terhadap aktivitas grup yang juga tinggi, terbukti dari catatan peneliti yang menunjukkan bahwa 

rata-rata akun tersebut 18 kali per bulan mengunggah status dan unggahannya banyak mendapat 

komentar dari anggota grup. 

Aremania dan Bahasa Walikan 

Bahasa walikan yang menjadi bahasa khas arek Malang juga digunakan di kalangan 

Aremania. Bahasa walikan ini ketika digunakan dalam interaksi antar anggota grup AJBV selalu 

bersanding dengan kata-kata lain dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Dalam satu 

kalimat unggahan baik status maupun komentar, bahasa walikan yang digunakan hanya satu 

sampai tiga kata. Namun demikian temuan ini justru membuat bahasa walikan menonjol dalam 

interaksi antar anggota grup AJBV sebab hanya kata-kata tertentu yang dibalik urutan 

pengucapannya, di samping juga menunjukkan kekhasan bahasa yang digunakan Aremania. 

Adapun mayoritas kata dalam bahasa walikan yang ditemukan dalam grup AJBV merupakan 

bentuk kata ganti maupun kata sapaan, seperti ayas-umak atau saya-kamu, sam-kabm atau mas-

mbak. Kata-kata tersebut akan sulit ditafsirkan jika berdiri sendiri, maka dalam pembahasan ini 

akan diinterpretasi konteks saat penggunaan bahasa walikan terjadi serta keterkaitan dengan 

makna kata-kata lain dalam satu kalimat. Kebencian dengan Bonek dan Provokator diungkapkan 
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Aremania melalui ekspresi umpatan yang dibalik urutan pengucapannya. Sebagaimana unggahan 

Shandy Susanto Putra (2018) berikut,  

Modar aja anjing PROVOKATOR bangsat !! 

Dasar jablay NGALAM AYAK IAT .. kagak mikir gitu lo udah punya anak ,, bagaimana kalau anak lo 

suatu saat jd korban bangsat jablay (Putra 2018) 

Unggahan tersebut mengomentari unggahan provokatif yang menunjukkan penolakan 

perdamaian. Konten yang menolak upaya perdamaian dalam grup AJBV dianggap sebagai upaya 

provokasi terhadap anggota grup untuk tidak mau berdamai setelah momentum deklarasi 

perdamaian 18 klub sepakbola peserta kompetisi Liga 1 Gojek Bukalapak. Unggahan di atas 

menggunakan beberapa kata dalam bahasa walikan yakni kata ngalam yang merujuk pada kata 

malang, kata ayak untuk menyebut kata kaya, dan iat untuk menyebut kata tai. Tampak 

unggahan tersebut menghina provokator melalui umpatan kaya tai (seperti kotoran) yang 

memberikan kesan merendahkan harga diri provokator dengan menyamakan dengan kotoran. 

Adapun hinaan tersebut ditambah dengan kata yang dipakai sebelumnya yang menganggap 

provokator sebagai pelacur malang melalui kata jablay ngalam. Jablay merupakan singkatan dari 

jarang dibelai untuk menunjuk seorang wanita yang jarang mendapat kasih sayang dari suami 

sehingga kerap kali menyalurkan hasrat biologisnya dengan melakukan praktik pelacuran. 

Hinaan terhadap provokator juga terlihat pada unggahan Taufani Zulfikar Ts e sek arek licek 

gk usah di reken sam(Zulfikar 2018). Unggahan tersebut menggunakan kata licek untuk menghina 

akun pengunggah konten provokasi atau provokator. Kata licek merupakan bahasa walikan untuk 

menyebut kata kecil, sehingga unggahan tersebut menunjukkan hinaan terhadap provokator yang 

dianggap tidak dewasa seperti anak kecil karena mengunggah konten provokatif sehingga tidak 

perlu digubris (direken). Unggahan ini sekaligus menunjukkan bahwa Aremania lebih dewasa 

yang tidak terpengaruh oleh provokasi. Demikian halnya unggahan Muhammad Yoga Prasetiyo 

(2018) Iyo sam-PAH ojok diladeni . Ia menambahkan kata PAH pada kata sam. Sam merupakan kata 

dalam bahasa walikan untuk mas yang menunjukkan sapaan kepada orang laki-laki. Seperti 

unggahan Taufani Zulfikar di atas, unggahan ini juga merupakan komentar dari konten 

provokatif sehingga juga menyeru untuk tidak terpengaruh dengan konten provokatif tersebut. 

Namun, penambahan kata PAH menunjukkan upaya merendahkan provokator yang mengunggah 

konten tidak berguna seperti sampah sehingga tidak perlu ditanggapi (diladeni). 

Selain menghina provokator, bahasa walikan juga digunakan Aremania untuk menghina 

Bonek, seperti unggahan akun yang bernama Ongis Nade Wahahahahahaaa...aremania bondo duwek 
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kalo bonek bondo keaattt(Nade 2018). Unggahan tersebut menggunakan kata keaattt yang 

merupakan bahasa walikan dari kata taek atau kotoran dalam bahasa Jawa. Hal ini menunjukkan 

upaya Aremania menghina Bonek dengan mengganti kata nekad pada singkatan bondo nekad 

dengan kata keat. Bondo nekad merupakan identitas Bonek yang memiliki makna bermodal 

keberanian serta nyali tanpa rasa khawatir dan takut dalam mendukung Persebaya. Sehingga 

bonek bondo keat merupakan hinaan terhadap Bonek yang hanya bermodal kotoran, suatu benda 

tak berharga, dalam mendukung klub kesayangannya.  

Berbeda dengan Bonek, Aremania bondo duwek atau bermodal uang dalam mendukung 

Arema. Aremania rela mengeluarkan biaya materi atau finansial untuk mendukung klub Arema. 

Unggahan ini sekaligus sebagai bukti bentuk ungkapan resistensi Aremania terhadap kelompok 

rival yakni Bonek atau Castells (2010) menyebutnya sebagai konstruksi resistance identity. Di 

samping itu, Aremania bondo duwek juga menegaskan kontra posisi dari Bonek bondo nekad 

(atau bondo keat dalam hal ini) sehingga memperjelas batasan in-group dan out-group. Hal ini 

sesuai dengan konsep identitas yang mampu membedakan siapa dan bagaimana menjadi bagian 

dari kelompok (in-group) serta mana yang bukan (out-group) (Soekanto 1987). Identitas 

Aremania dalam unggahan tersebut dikaitkan dengan hubungannya terhadap Bonek sebagai 

kelompok rival. Hal tersebut membuktikan layer/dimensi identitas hubungan atau Hect et al. 

(2005) menyebut sebagai relational layer.    

Aremania dan Diksi 

Penggunaan bahasa mencerminkan budaya kelompok masyarakat tersebut (Raco 2010). Ada 

hal menarik dalam temuan kata jancok di grup AJBV, di mana sebagian anggota grup 

menganggap bahwa kata jancok bukan merupakan umpatan rasis yang perlu dihindari, namun 

sebagian lain menolaknya dan tetap menganggap bahwa kata jancok merupakan umpatan kasar 

yang rasis. Akun yang bernama Ayas Sam (2018) mengunggah status JANCOK IS NOT 

RACIST   yang disukai oleh lebih dari 1100 anggota grup serta dikomentari sebanyak 156 kali. 

Unggahan tersebut menyatakan bahwa kata jancok bukan tindakan rasis. Dengan kata lain, Ayas 

Sam ingin menunjukkan bahwa kata jancok bukan merupakan sebuah umpatan yang menyeru 

kebencian dan menolak perdamaian. Hal ini mendapat komentar dari anggota grup AJBV yang 

menyatakan setuju maupun menolak terhadap argumen tersebut. Beberapa di antaranya komentar 

dari Galuh Muhammad berikut, 
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Jancook iku ungkapan perasaan seseorang iso pas wong e seneng iso pas wong e ngamuk dadi 

jancook iku guduk meso cok jancook seng ngomong jancook iku meso yo pikiranmu ae koyok arek 

cilik (Muhammad 2018) 

Berdasarkan komentar tersebut bahkan kata jancok bukan termasuk pisuhan, melainkan ekspresi 

kesenangan atau kemarahan, sehingga tidak bijak dan tidak dewasa bila menganggap jancok 

sebagai kata pisuhan. Hal ini didukung oleh akun Adi Putra (2018) yang berkomentar Jancok iku 

kata ke akrab pan. Ia menganggap bahwa kata jancok menunjukkan kondisi keakraban yang 

tinggi. Sebagaimana yang dinyatakan Yohan Dian berikut 

Gak rasis lek misal e nag kono akrab,opo konco kentel... Lha iki jelas2 nag rival, yo opo maneh lek 

gak rasis (Dian 2018) 

Komentar tersebut setuju bahwa kata jancok untuk keakraban, namun tetap menolak jika 

ditujukan kepada kelompok rival dan tetap menganggap bentuk umpatan rasis. 

Argumen tersebut ditolak oleh Hrooz S‟Hok (2018) yang menyebutkan Gak rasis ncen 

sam..mek jancok iku kata” kasar wes biasa lek malang suroboyo ae. Ia menganggap bahwa kata jancok 

sudah menjadi bahasa keseharian orang Malang dan Surabaya. Hal ini juga didukung Tristan Al 

Farizi yang berkomentar Jancok kata* ciri khas jatim terutama surabaya n malang. Yg harus dihilangkan adlh 

kata2 dibunuh saja (Al Farizi 2018). Unggahan tersebut menyatakan bahwa kata jancok juga sudah 

menjadi bagian dari budaya dan cirikhas masyarakat Jawa Timur khususnya Malang dan 

Surabaya.Sementara itu, temuan berbeda ihwal kata jancokada pada komentar-komentar 

terhadap unggahan Siti Aremanita Ongis Nade Jr. (2018). Unggahan tersebut dianggap 

provokatif oleh anggota grup AJBV sebab menyerukan penolakan perdamaian antar suporter 

serta menyebutkan konten rasis yakni mengumpat dan menghina kelompok lain (dalam hal ini 

Bonek-Viking). Beberapa unggahan mengomentari hal tersebut, diantaranya, 

Wehhh Jancokk bonek gak tau njalok damaii cokkk jancokkk yh arema cokk sg ngejak damai 

(Hehok 2018) 

Komentar Nico Hehok tersebut menyatakan bahwa Aremania sebagai suporter yang menginisiasi 

perdamaian, akan tetapi diungkapkan dengan umpatan pisuhan. Demikian halnya komentar dari 

akun yang bernama Bdm Jenal Bdm Jenal Jancok....rak gelem damai mati ae...kono...bedes...(Jenal 

2018). Kedua komentar tersebut menunjukkan dukungan terhadap upaya perdamaian suporter 

namun diekspresikan dengan umpatan kasar dan pisuhan. Hal ini bertolakbelakang dengan 

penjelasan kata jancok dan pemahaman rasis sebelumnya. Rasis dipahami dalam grup AJBV 

sebagai tindakan yang menolak perdamaian dan mengumpat untuk menghina kelompok lain. 

Akan tetapi, pada unggahan tersebut terlihat dukungan terhadap upaya perdamaian yang 

diungkapkan melalui umpatan pisuhan. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa kata jancok telah 
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menjadi bagian dari budaya arek-arek Malang, dan digunakan oleh Aremania untuk 

merendahkan orang atau kelompok lain, namun masih menjadi perdebatan apakah kata tersebut 

termasuk umpatan rasis atau tidak. Hal ini membuktikan pendapat Barker (2000) bahwa identitas 

merupakan konstruksi diskursif di mana makna akan bergantung pada konteks berlangsungnya 

kejadian. Selain itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan Hall (1996) dan Giddens (1991)  

bahwa identitas sebagai proses yang tak pernah selesai serta akan terus dibangun, selalu 

berlangsung dan berubah. Berbagai temuan data umpatan juga menunjukkan bahwa identitas 

Aremania dibangun berdasarkan resistensi atau penolakan terhdap orang atau kelompok lain 

(dalam hal ini Bonek-Viking sebagai kelompok rival dan provokator), sehingga sesuai dengan 

konstruksi resistance identity (Castells 2010). Demikian juga keterkaitan Aremania dengan 

orang atau kelompok lain juga menunjukkan bahwa identitas Aremania berada dalam dimensi 

identitas hubungan atau Hect et al. (2005) menyebut sebagai relational layer. 

 

KESIMPULAN 

Peneliti menemukan, pertama, Aremania membenci Bonek menjadi identitas dominan yang 

konsisten dibahas di grup Facebook AJBV. Topik ini juga menjadi bahasan yang menarik bagi 

Aremania yang diminati mayoritas anggota grup, terlihat dari banyaknya interaksi unggahan baik 

status maupun komentar. Kebencian Aremania terhadap Bonek diungkapkan lebih banyak 

melalui gambar, chant, bahasa walikan, umpatan dengan cara merendahkan dan menghina 

Bonek. Aremania akan merasa senang jika Bonek susah atau sedih, dan sebaliknya. Kebencian 

terhadap Bonek menjadi identitas resisten (resistance identity) Aremania yang termasuk dalam 

dimensi identitas hubungan (relational layer). Ungkapan-ungkapan kebencian Aremania 

terhadap Bonek merupakan respon dan upaya balasan atas apa yang diterima Aremania dari 

Bonek. Ekspresi kebencian hanya sebatas interaksi di media sosial (dunia maya), baik Aremania 

maupun Bonek tidak cukup berani berkelahi di dunia nyata. Sementara itu, secara bersamaan 

topik kebencian Aremania terhadap Bonek ini menjadi hal sensitif yang dapat membuat interaksi 

tidak nyaman apabila dibahas secara personal. Sehingga topik tersebut hanya dibahas di ruang 

publik (halaman grup, berupa unggahan status dan komentar), dan yang bersangkutan akan 

merasa khawatir serta tidak nyaman jika dibahas di ruang privat (private chat).  

Kedua, bertolakbelakang dengan topik pertama, Aremania cinta damai justru menghendaki 

perdamaian antar suporter khususnya dengan kelompok rival. Identitas ini didukung oleh rasa 
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solidaritas dan persaudaraan Aremania baik sebagai arek-arek Malang (Arema), Aremania, 

maupun sesama suporter. Identitas cinta damai menguat saat terjadi momentum kerusuhan yang 

mengakibatkan korban jiwa, serta menjadi momentum deklarasi perdamaian antar suporter. 

Namun, masih terdapat beberapa kalangan yang kontra sehingga menunjukkan bahwa identitas 

cinta damai ini masih dicita-citakan, belum tercapai, dan akan terus berproses untuk 

mencapainya. 

Ketiga, bahasa walikan yang menjadi bahasa khas arek Malang juga digunakan di kalangan 

Aremania. Bahasa walikan yang digunakan dalam interaksi antar anggota grup AJBV selalu 

bersanding dengan kata-kata lain dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Bahasa walikan 

yang digunakan hanya satu sampai tiga kata dalam satu kalimat unggahan baik status maupun 

komentar. Temuan ini membuat bahasa walikan justru menonjol dalam interaksi antar anggota 

grup AJBV sebab hanya kata-kata tertentu yang dibalik urutan pengucapannya. Adapun 

mayoritas kata dalam bahasa walikan yang digunakan dalam grup AJBV merupakan bentuk kata 

ganti maupun kata sapaan yang berfungsi sebagai cara mengakrabkan diri dengan lawan bicara.  

Keempat, pemilihan kata (diksi) dapat menunjukkan identitas Aremania. Penggunaan diksi 

tertentu berkaitan dengan identitas Aremania dalam interaksi di grup Facebook AJBV mencakup 

bentuk umpatan, sarkasme, dan nasihat. Aremania memiliki diksi yang khas dalam bentuk 

umpatan yang mencakup kata-kata kasar, jorok, dan pisuhan. Kata jancok menjadi kata pisuhan 

yang dominan digunakan dalam interaksi. Umpatan jancok menjadi hal yang wajar dalam 

interaksi antar Aremania sebagai upaya mengakrabkan diri, sehingga tidak termasuk tindakan 

rasis. Selain itu, penggunaan kata jancok juga untuk menghina dan merendahkan serta 

mengungkapkan ekspresi kemarahan, kejengkelan, dan kebencian terhadap orang atau kelompok 

rival (Bonek dan provokator).  

Dari keseluruhan pokok-pokok isi mengenai identitas Aremania di grup Facebook AJBV 

dapat disimpulkan bahwa identitas Aremania telah menjadi identitas bersama/kolektif (identitas 

sosial). Untuk menjadi Aremania, identitas yang ditonjolkan yakni kebencian terhadap Bonek, 

namun tetap menghargai upaya perdamaian antar suporter. Sementara itu, interaksi antar 

Aremania menggunakan diksi tertentu untuk mengakrabkan seperti sapaan dalam bahasa walikan 

serta pisuhan jancok. Di sisi lain, hasil analisis yang beragam menunjukkan bahwa identitas 

Aremania belum tuntas, masih terus berlangsung, selalu dibangun, dan senantiasa berubah sesuai 

dengan konteksnya. 
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